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يوادنهلا يلع نيسح أ-

لمجلا بارعإ

ةيبرعلا ةغللا

ةيبرعلا ةلمجلا

لكأ " لثم ًامات ىنعم تدافأ ءاوس ، هيلإ دنسمو دنسم نم فلأت :ام ةلمجلا
"،و دهتجت لثم:"نإ ًامات ىنعم ْدفت مل ْهَص"؛مأ "،و" رفاسم كوخأ "و" ُلفطلا
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خدلا". ئتف "ام
ئرُق "،و" يسرد تأرق " لثم لعف اهردصت يتلا ةلمجلا يه : ةيلعفلا ةلمجلا

: ةيلعفلا ةلمجلا دارفأو . ةيلعف ةلمج خلإ .."ً هسال سردلا ناك "و" ُسردلا
، هلعاف بئان وأ هلعاف "عم ههبش "وأ لعفلا

لثم:"ام : يهف لعف اهردص نكي مل يتلا ةلمجلا يه : ةيمس اال ةلمجلا و
اإل ةلمجلا دارفأو ؟". كاقيفر نسحم "و"له ديفي سردلا "و" ًارفاسم كوخأ

، ربخلا و أدتبملا ،و هربخو همسا عم هلمع لمع امو صقانلا لعفلا : ةيمس
ىلع إال قلطي المفال كلا .امأ هلعاف عم لعفلا مساو ، اهتاوخأو "نإ" ةلمجو
ْدهتجت ْهَص"،و"نإ ّمُلَه"و" لثم:" هيلع توكسلا نسحي ًامات ىنعم دافأ ام
سيلو ، رثكأف ٌةلمج كالم لكف اذه ىلعو ." ًايضار خدلا ئتف "و"ام ْحجنت

تاذ تناك هب اهليوْأت نكمَأو درفملا لحم تلح ةلمج كالًام.ولك ةلمج لك
بتكي كوخَأ لثم:" هناكم تلح يذلا درفملا لحم وه بارع نماإل لحم

ربخ عفر لحم يف : هلثم اهبارعإف " ٌبتاك " لحم تلح بتكي ةلمجف ،" هسرد
ناث لوعفم ، بصن لحم يف " ملعت كتننظ " انلوق يف " ُملعت " ةلمجو . أدتبملا
درفمب اهليوْأت نكمي ال يتلا ةلمجلا ".و عًاملا كتننظ " ليوْأتلا َن نظ"أل لـ"
." انرسخل كوخَأ "و"ولال رئاز كاتَأ " لثم : بارع نماإل لحم اهل نوكي ،ال

مزج، وأ رج وأ بصن وأ عفر لك يف نوكتف ، يبارعإ عقوم اهل نوكي دق ةلمجلا و
لحم لحت يتلا يه يبارعإ عقوم اهل يتلا ةلمجلا نأ ىلع لدي ريبعتلا اذهو
ىنعمو . مزجلا وأ رجلا وأ بصنلا وأ عفرلا ب فصوي يذلا وه درفملا ؛ألن درفم
نوكي ال دقو . ةلمجلا هبش وأ ةلمجلا ريغ يأ ةبكرملا ريغ ةملكلا انه " درفم "

. يبارعإ عقوم ةلمجلل

بهذ دقو ، لعافلا نع ابئان الوال عاف وال أدتبم عقت -ال ةاحنلا دنع - ةلمجلا و
مهروهمج اهلوأتو هنع، ابئانو ال عاف اهعوقو زاوج ىلإ - باوصلا وهو - مهضعب

. ىنعملل قفاومل ا وحنلا ىلع

---------------------------

نيمسق ىلإ يبرعلا وحنلا يف لمجلا مسقت

بارع نماإل لحم اهل يتلا لمجلا -1
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. بارع نماإل لحم اهل سيل يتلا لمجلا -2

بارع نماإل لحم اهل يتلا لمجلا -1

يه: ، عاونأ بارع نماإل لحم اهل يتلا ةلمجلا و
دوعي طبار ىلع ةيوتحم نوكت نأ اهيف طرتشيو :ً اربخ ةعقاولا ةلمجلا -1

ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : ةمطاف لثم: ، أدتبملا ىلع
مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ٍناث أدتبم ا: هقلخ

. هيلإ فاضم رج لحم يف
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم يناثلا أدتبملا ربخ : ميرك

األلو. أدتبملا ربخ عفر لحم يف هربخو يناثلا أدتبملا نم ةلمجلا و
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : دمحأ

ازاوج رتتسم ريمض لعافلا .و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : سردي
ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا وه.و هريدقت

. حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف ناك:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ناك مسا : دمحأ
رج. لحم يف هيلإ فاضم ءاهلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : هقلخ

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبملا ربخ : ميرك
ناك. ربخ بصن لحم يف ربخلا و أدتبملا نم ةلمجلا و

. صقان ضام لعف ناك:
رهاظلا ةمضلا ب عوفرم ناك مسا : دمحأ

بارع نماإل لحم اهل يتلا ةلمجلا
ازاوج رتتسم ريمض لعافلا .و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : سردي

ناك. ربخ بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا وه.و هريدقت
. بصنو ديكوت فرح نإ:

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نإ مسا خدلاا:
رج. لحم يف هيلإ فاضم ءاهلا ،و عوفرم أدتبم : هقلخ

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبملا ربخ : ميرك
نإ. ربخ عفر لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
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باقعلا نم تلفي لا:الظملا ثم
. سنجلل ةيفانلا ال:

. بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ال مسا ظملا:
وه. هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و عراضم لعف : تلفي

ال. ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

. زوفي خدلا داك
. صقان ضام لعف داك:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم داك مسا خدلا:
وه. هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و عراضم لعف : زوفي

داك. ربخ بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

. نبعلي نك تايتفلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم تا: يتف لا

،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف ناك نك:
ناك. مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةوسنلا نون نونلا

ينبم ريمض نونلا ، ةوسنلا نونب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف : نبعلي
. لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع

ناك. ربخ بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
. أدتبملا ربخ عفر لحم يف اهيلومعمو ناك نم ةلمجلا و

. ةيماهفتسا وأ ةيبلط نوكت نأ طرشب اربخ ةيئاشن اإل ةلمجلا عقت -دق
. هئفاك خدلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم خدلا:
،و تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : هئفاك

. بصن لحم يف هب لوعفم ءاهلا
ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

؟ رضح له خدلا
. أدتبم خدلا:

. ماهفتسا فرح له:
وه. هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و ضام لعف : رضح

ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

الهب: وعفم ةعقاولا ةلمجلا -2
يه: ةنيعم عضاوم يف الهب وعفم ةلمجلا عقت
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: لوقلا ب ةيكحم نوكت أ-نأ

حجان ًايلع خدلا:نإ قلا
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف قلا:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف خدلا:
. بصنو ديكوت فرح نإ:

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نإ مسا ايلع:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم نإ ربخ : حجان

. لوقلا لوقم بصن لحم يف اهيلومعمو نإ نم ةلمجلا و
اهلحم نوكي لوهجملل ينبملا لوقلا لعفب ةيكحملا ةلمجلا نأ ىلع ةاحنلا قفتيو

( حجان خًادلا :نإ ليق ): لعافلا نع ةبئان عفرلا
. ضام لعف ليق:

نإ نم ةلمجلا .و اهربخ : حجانو . اهمسا ،خلااد: بصنو ديكوت فرح نإ:
. لعاف بئان عفر لحم يف اهيلومعمو

نوكي نأ لمتحي امك هب ةيكحم نوكت نأ لمتحيو لوقلا دعب ةلمجلا عقت -دق
؟ سردي :خدلا لوقتأ لثم: ، نظلا ىنعمب لوقلا

. ماهفتسا فرح : ةزمهلا

ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : لوقت
. تنأ هريدقت

. رذعتلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم خدلا:
. عوفرم عراضم لعف : سردي

(خدلا) أدتبملا عفر لحم :يف سردي ةلمج
. لوقلا لوقم بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و

يلا: تلا وحنلا ىلع اهبرعن وأ
. رذعتلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم لوأ لوعفم خدلا:

. رتتسم ريمض هلعافو ، عراضم لعف : سرد ي
. سرد تل ٍناث لوعفم بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

الابع". ىسوم " نظتأ " لوقتأ : ةلمجلا ريدقتو "
: اهتاوخأو نظ باب يف األلو لوعفملا دعب عقت ب-نأ

. أرقي خلااد تننظ
. لعافو لعف : تننظ

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم لوأ لوعفم خلااد:
وه. هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا و عراضم لعف : أرقي

ناث. لوعفم بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
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أدتبملا ،و أدتبم هلصأ األلو لوعفملا ؛ألن بابلا اذه يف لوأ ال وعفم عقت ال يهو "
." ةلمج نوكي ال

: ىرأو ملعأ باب يف يناثلا لوعفملا دعب عقت جـ-نأ
. حجان هوخأ ا ريمس ًا خدلا ُتملعأ

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم لوأ لوعفم .خلااد: لعافو لعف : تملعأ
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناث لوعفم ا: ريمس

رج. لحم يف هيلإ فاضم ءاهلا ،و واولا ب عوفرم أدتبم : هوخأ
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : حجان

. ثلا ث لوعفم بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
،و أدتبم هلصأ يناثلا لوعفملا -ألن بابلا اذه -يف ايناث ال وعفم عقت ال يهو "

." ةلمج نوكي ال أدتبملا
: اهريغ نم وأ بولقلا لا عفأ نم ناك ءاوس لماعلا اهنع اقلعم ةلمجلا عقت د-نأ

. دجم الب طلا يأ ملعأس
انأ. هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و عراضم لعف : ملعأ

. أدتبم ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ماهفتسا مسا يأ:
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم الب: طلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : دجم

. ملعأ يلوعفم دسم تدس بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
. رفسلا ىتم تفرع لا: ثم

. لعافو لعف : تفرع
هبشو ، نامز فرظ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ىتم

. مدقم ربخ فوذحمب قلعتم ةلمجلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم : رفسلا

هب. لوعفم بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
يذلا عباتلا يف رثؤت ؛ألاهن لماعلا اهنع قلعملا ةلمجلا عقوم فرعن نأ مهملا نم

. هتليسوو رفسلا ىتم تفرع لثم: ، اهعبتي
قلع يذلا ماهفتس اال مساب ةردصم ؛ألاهن لماعلا اهنع قلعم " رفسلا ىتم " ةلمجف

يف ةلمجلا هذهو . هلبق ام هيف لمعي ال ماهفتس اال مسا ؛ألن لمعلا نع لعفلا
ةملك وهو افوطعم عقو يذلا عباتلا يف كلذ رثأ رهظ دقو هب. لوعفم بصن لحم

." هتليسو "

حاال: ةعقاولا ةلمجلا -3
لا، حلا بحاص ىلع دئاع ريمض امإ ، طبار حاال ةعقاولا ةلمجلا يف نوكي نأ الدب



يوادنهلا يلع نيسح فص-3- ملعم يلمعلا وحنلا

VII

هدي يف هباتك خًادلا تيأر لا: .ثم واولا امإو
. لعافو لعف : تيأر

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم خدلاا:
رج. لحم يف هيلإ فاضم ءاهلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : هباتك

ربخ. فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو . هيلإ فاضمو رورجمو راج هدي: يف

خدلا. نم حلا بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجل

. أرقي خًادلا تيأر لا: ثم

هب. لوعفمو لعافو لعف خلااد: تيأر
هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : أرقي

وه
زخلاد. نم حلا بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح لا، حلا واو : واولا
قلعتم ةلمجلا هبشو . هيلإ فاضمو رورجمو راج هدي: يف . أدتبم : باتكلا

ربخ. فوذحمب
خلاد. نم حلا بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و

. يفن فرح ام:
. لعافو لعف : تيأر
هب. لوعفم خًادلا:

. ىغلم ءانثتسا فرح إال:
. هيلإ فاضم ءاهلا ،و أدتبم : هباتك

ربخ. فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو . هيلإ فاضمو رورجمو راج هدي: يف

خدلا. نم حلا بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
. أرقي هدي يف هُباتك خلاادإال تيأر ام

. ىغلم ءانثتسا فرح إال:
. هيلإ فاضمو أدتبم : هباتك

ربخ. فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبش هدي: يف
خلاد. نم حلا بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و

وه. هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و عراضم لعف : أرقي
خلاد. نم حلا بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

ةفص: رج وأ بصن وأ عفر لحم يف ةعقاولا ةلمجلا -4
. حيصف هناسل بيطخ لبقأ لا: ثم
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ضام لعف : لبقأ

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : بيطخ
. هيلإ فاضم ءاهلا ،و أدتبم : هناسل

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : حيصف
ةفص. عفر لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و

ليمج هتوص ًاينغم تعمس لا: ثم

لعاف ءاتلا + ضام لعف : تعمس

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : اينغم
. هيلإ فاضم ءاهلا و أدتبم : هتوص

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : ليمج
ةفص. بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و

. ليمج اهوج ةنيدمب تررم

لعافو لعف : تررم

رج فرح ءابلا : ةنيدمب
. ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم يفب رورجم مسا : ةنيدم

. هيلإ فاضم اهو ، أدتبم : اهوج
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : ليمج

ةفص. رج لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
. ةماع ريغ ةدعاق لا) وحأ فراعملا دعبو ، تافص تاركنلا دعب ) ةلمجلا لا: قي

نإو اهل، ةفص يهف ةضحم ةركنب ةطبترم تعقو نإ ةيربخلا ةلمجلا : نولوقيف
ةضحم ريغ ةركن دعب تعقو نإو اهنع، حلا يهف ةضحم ةفرعمب ةطبترم تعقو
عنمي عنام دوجو مدع طرشب كلذ لك ةفص. وأ حلا يهف ةضحم ريغ ةفرعم وأ

حاال. وأ ةفص ةلمجلا لعج نم
. أرقي طابلا تيأر لثم: ةضحملا ةركنلا أ-ف
. بصن لحم يف ةفص تعقو " أرقي " ةلمج

. أرقي خلااد تيأر لثم: ةضحملا ةفرعملا ب-و
خلاد. نم حاال تعقو " أرقي " ةلمج

لثم: ةضحملا ريغ ةركنلا جـ-و
. أرقي ادجم طابلا تيأر
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دعب تعقو حاال؛ألاهن وأ ةفص برعت " أرقي " ةلمجف . أرقي ملع بلا ط تيأر وأ:
ةفاض بواإل لااأللو ثملا يف تعنلا ب تصصخت ةركنلا هذه ؛ألن ةضحم ريغ ةركن

ةفص". اهبارعإ لضف "واأل يناثلا لا ثملا يف ةركنلا ىلإ
. عيرس هضكر لا ازغل لثم لثم:خلاد ةضحملا ريغ ةفرعملا د-و

،و ايسنج افيرعت فرعم وهو لا" زغلا " ةفرعم دعب تعقو " عيرس هضكر " ةلمجف
لضف "واأل ةفص حاالوأ ةلمجلا برعت كلذلو ؛ ريكنتلا نم برقي يسنجلا فيرعتلا

حاال". اهبارعإ
. هنهت خلادال اذه .وأ: هبحاصت ال لمهم اذه لثم: يفف عناملا امأ

تعقو " هنهت "ال ةلمج نأ امك ، ةركن دعب تعقو ةيئاشنإ ةلمج " هبحاصت "ال ةلمج
اهبرعن َّمَث نمو حاال، وأ ةفص اهعوقو حصي ال ةيئاشن اإل ةلمجلا نكلو ، ةفرعم دعب

. بارع نماإل اهل لحم ال ةفنأتسم
. هبقاعأ نل خدلا رذتعا .وأ: هحماسأس خدلا رذتعا : لثمو

حاال نوكت نأ حلصت ال اهنكل ةفرعم دعب تعقو " هبقاعأ "و"نل هحماسأس " ةلمجف
ةلمجلا "و"نل"و نيسلا " وهو لا بقتس اال ىلع لدي فرحب ةردصم انه؛ألاهن

نم اهل لحم ال ةفنأتسم اهبارعإ بجو َّمَث نمو لا، بقتسا ليلدب ردصت ال ةيلا حلا
. بارع اإل

. اريخ إالقلا بلا ط ينءاج :ام لثمو
اهبارعإ بجي ناك َّمَث نمو " بلا "ط ةضحم ةركن دعب تعقو " اريخ "قلا ةلمج

ةفص؛ألن حاالال برعت ةلمجلا هذه لثم يف "إال" دعب ةعقاولا ةلمجلا نكل ةفص،
. يبرعلا لا معتس يفاال اهفوصومو ةفصلا نيب لصفت "إال"ال

: ىنثتسم ةعقاولا ةلمجلا -5
لثم: ، عطقنم ءانثتسا يف تعقو اذإ كلذو
. ديدش هباقعف لمهملا إال ادجم بقاعأ نل

. ءانثتسا فرح إال:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : لمهملا

. هيلإ فاضم ءاهلا ٍناث،و أدتبم : هباقع ، ربخلا يف ةعقاو ءافلا : هباقعف
. يناثلا أدتبملا ربخ : ديدش

األلو. أدتبملا ربخ عفر لحم يف هربخو يناثلا أدتبملا نم ةلمجلا و

. ىنثتسم بصن لحم يف هربخو األلو أدتبملا يف ةلمجلا و
هنم". ىنثتسملا سنج نم سيل ىنثتسملا ألن عطقنم انه ءانثتس "واال

: هيلإ افاضم ةعقاولا ةلمجلا -6
.و ابوجو وأ ازاوج ةلمج ىلإ ةفاضم نوكت ةملك دعب هيلإ افاضم عقت يهو
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يه: ةلمج ىلإ ةفاضم عقت يتلا تاملكلا
موي خلااد تلباق : فرظ ريغ وأ افرظ تناك ءاوس نامزلا ىلع ةلا دلا تاملكلا أ-

. رفاس
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ موي:

و لعفلا نم ةلمجلا وه.و هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و ضام لعف فاسر:
. هيلإ فاضم رج لحم يف لعافلا
. مدنلا هيف عفني ال موي اذه لا: ثم

. ربخو أدتبم موي: اذه
. يفن فرح ال:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : عفني
. لعفلا ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج هيف:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : مدنلا
. هيلإ فاضم رج لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

." اربخ تعقو امنإو افرظ انه عقت "مل موي " ةملك "
:ذإ-اذإ-امل. ةلمج ىلإ ةفاض لإل ةمز ال ملا ةينامزلا فورظلا نم -

. ًاراغص انك ذإ اندعس لا:مك ثم
. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ ذإ:

. اهمساو ناك انك:
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناك ربخ اال: فطأ

. هيلإ فاضم رج لحم يف اهيلومعمو ناك نم ةلمجلا و
؟ راغص نحن ذإ ركذت له لا: ثم

. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ىضم امل فرظ ذإ:
عفر. لحم يف مضلا ىلع ينبم أدتبم : نحن

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : راغص
. هيلإ فاضم رج لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و

." ةيلعفلا و ةيمس اال ةلمجلا ىلإ فاضت ""ذإ"
. هتمركأ خدلا رضح اذإ

. هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ نامزلا نم لبقتسي امل فرظ اذإ:
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رضح
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف خدلا:

. هيلإ فاضم رج لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
." ةيلعف ةلمج ىلإ إال فاضت ""اذإ"ال

. رضح امل خلااد تلباق
بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ امل:
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و لعفلا نم ةلمجلا وه.و هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و ضام لعف : رضح
. هيلإ فاضم رج لحم يف لعافلا

: ةيلعفلا و ةيمس اال ةلمجلا ىلإ فاضتو ، ثيح ب-
. سلا خلادج ثيح تسلج

بارع نماإل لحم اهل يتلا ةلمجلا
. بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ناكم فرظ : ثيح

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم خدلا:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : سلا ج
. هيلإ فاضم رج لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و

خدلا. سلج ثيح تسلج
. ناكم فرظ : ثيح
. ضام لعف : سلج

. لعاف خدلا:
. هيلإ فاضم رج لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

خلاد. ىهتنا ثيح نم تأدب : لثم - افرظ " ثيح " عقت نأ اطرش سيلو -
رج. فرح نم:

رج. لحم يف مضلا ىلع ينبم نمب رورجم : ثيح
. هيلإ فاضم رج لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا .و لعافو لعف خدلا: ىهتنا

افرصتم لعفلا نوكي نأ طرشب ةيلعفلا ةلمجلا ىلإ نافاضي امهو : ثيرو ندل جـ-
، ىنعملا بسح ناكم وأ نامز فرظ " ندل " برعتو -. اتبثم

. نامز فرظ ردصملا برعيو " أطبأ " ىنعمب " ثار نم" يهف " ثير " امأو -
. ًاريغص ناك ندل دجم وه

. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : ندل
. اهربخو اهمساو ناك : اريغص ناك

. هيلإ فاضم رج لحم يف ةلمجلا و
.( ًاريغص ناك ندل نم دجم :(وه افرظ " ندل " نوكت ال دقو

رج. فرح نم:
رج. لحم يف نوكسلا ىلع ينبم : ندل

. هيلإ فاضم رج لحم يف ةلمج : ًاريغص ناك
. دجم تر ضح ثير ترظتنا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : ثير
. لعافو لعف : دجم تر ضح

. هيلإ فاضم رج لحم يف ةلمجلا و



يوادنهلا يلع نيسح فص-3- ملعم يلمعلا وحنلا

XII

: طرشل اباوج ةعقاولا ةلمجلا -7
: ةمزاج طرشلا ةملك نوكت نأ طرشب "وأ"اذإ" ءافلا " دعب تعقو اذإ كلذو

. صلخم وهف خلااد فداصت -نإ

. طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا
ربخ. : صلخم ، أدتبم وه:

. طرشلا باوج مزج لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
. براه وه اذإ ودعلا ىلع ددشن -نإ

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ةأجافم فرح اذإ:

ربخ. : براه ، أدتبم وه:
. طرشلا باوج مزج لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و

لعفب امهيلع فطعن نأ حصي ؛ألهن مزج لحم يف ةلمجلا هذه نودعي ةاحنلا و
. هبجاوب مقيو صلخم وهف ايلع قداصت :نإ لوقنف ، موزجم

: لدبلا و فطعلا يف كلذو ، بارع نماإل لحم اهل ةلمجل ةعباتلا ةلمجلا -8
. ةزئاجلا ب زافو حجن :خلاد لثم

. فطع فرح : واولا
وه،و هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف زاف:

ةيلعفلا " حجن " ةلمج ىلع ةفوطعم عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا
اربخ. ةعقاولا

انه. َقبت ال بهذا هل تلق : لثمو
. يهن فرح ال:

لعافلا ،و ةلعلا فرح فذح همزج عوالةم ةيهانلا بال موزجم عراضم لعف قبت:
. تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض

ال وقم ةعقاولا " بهذا " ةلمج نم لدب بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
. لوقلل

يف يتلا لمجلا برعأ جرختسا : بيردت
: صنلا

.{ َرَبْكَأْلا َباَذَعْلا ُهَّللا ُهُبِّذَعُيَف ، َرَفَكَو ىَّلَوَت ْنَم ،اَّلِإ ٍرِطْيَسُمِب ْمِهْيَلَع َتْسَل }-1
اَهِب}. ْمِهيِّكَزُتَو ْمُهُرِّهَطُت ًةَقَدَص ْمِهِلا َوْمَأ ْنِم 2-{ْذُخ

.{ ِهَّللا ىَلِإ ِهيِف َنوُعَجْرُت اًمْوَي اوُقَّتاَو }-3
ُهَل}. َيِداَه اَلَف ُهَّللا ِلِلْضُي 4-{ْنَم
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.{ َنوُطَنْقَي ْمُه اَذِإ ْمِهيِدْيَأ ْتَمَّدَق اَمِب ٌةَئِّيَس ْمُهْبِصُت ْنِإَو }-5

اًّيَح}. ُثَعْبُأ َمْوَيَو ُتوُمَأ َمْوَيَو ُتْدِلُو َمْوَي َّيَلَع ُماَلَّسلا 6-{َو
.{ َنوُبِلَقْنَي ٍبَلَقْنُم َّيَأ اوُمَلَظ َنيِذَّلا ُمَلْعَيَسَو }-7

.{ اًباَذَع ُّدَشَأ اَنُّيَأ َّنُمَلْعَتَلَو }-8
بارع نماإل لحم اهل يتلا ةلمجلا

.{ اًبْيَش ُسْأَّرلا َلَعَتْشاَو يِّنِم ُمْظَعْلا َنَهَو يِّنِإ ِّبَر 9-{َقَلا
.{ َنوُبِّذَكُت ِهِب ْمُتْنُك يِذَّلا اَذَه ُلا َقُي 10-{َّمُث

.{ ُرِثْكَتْسَت ْنُنْمَت 11-{اَلَو
.{ ىَراَكُس ْمُتْنَأَو َةاَلَّصلا اوُبَرْقَت 12-{اَل

.{ َنوُبَعْلَي ْمُهَو ُهوُعَمَتْسا اَّلِإ ٍثَدْحُم ْمِهِّبَر ْنِم ٍرْكِذ ْنِم ْمِهيِتْأَي 13-{اَم
.{ َنوُكْبَي ًءاَشِع ْمُهاَبَأ اوُءاَجَو }-14

.{ ٌليِلَق ْمُتْنَأ ْذِإ اوُرُكْذاَو }-15

: بارع نماإل اهل لحم ال يتلا ةلمجلا -2
، ةدرفم ةملك لحم لحت ال يتلا ،و ةلمجلا يه اهل عقوم ال يتلا ةلمجلا يه:
عاونأ يهو مزج، وأ رج وأ بصن وأ عفر عضوم يف اهنإ : اهيف لا القي َّمَث نمو

يلا: تلا وحنلا ىلع اهبيترت نكمي
تناك ءاوس الم كلا اهب حتتفي يتلا ةلمجلا اهب دصقيو : ةيئادتب اال ةلمجلا -1

. ةيلعف وأ ةيمسا
ىنعم يدؤت ةيئادتبا ةلمج ؛ألاهن بارع نماإل اهل لحم ال ةلمج ، مئاق :خدلا ةلمج

ال اهنإ : لوقن كلذلو ؛ ىنعملا عاض إوال درفم ظفل اهلحم لحي نأ حصي ال،ال قتسم
. بارع نماإل اهل لحم
: ةفنأتسملا ةلمجلا -2

لثم: كلذو ، اضيأ ةيئادتبا ةلمج دعت اهنأ ؛يأ اهلبق امع ةعطقنملا ةلمجلا يهو
يهو " يقيدص " ةفرعم دعب تعقو " همحر " ةلمجف هللا. همحر ، يقيدص تام

، ةمحرلا هلب ءاعد ؛ألاهن ةقباسلا ةلمجلا نع ةعطقنم يه هنم،لب حاال تسيل
يلا: تلا وحنلا ىلع اهبرعنو

. بصن لحم يف هب لوعفم ءاهلا ،و ضام لعف : همحر
. لعاف الةل جلا ظفل هللا:

. ةفنأتسم ةلمج بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
لثم: نظ" " باب يف لماعلا اهنع رخؤملا ةلمجلا ةفنأتسملا لمجلا نمو -

. نظأ ٌّدجم خدلا
. ربخو أدتبم : دجم خدلا
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انأ. هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و عراضم لعف : نظأ
نأ قبس . ةفنأتسم ةلمج بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

وأ حدملا ب صوصخملا برعت نأ امهدحأ : نيبارعإ مذلا و حدملا ةلمجل نأ ان فرع
هبرعت نأ امهيناثو ، امدقم اربخ هيلع ةقباسلا ةيلعفلا ةلمجلا و ارخؤم أدتبم مذلا

: لوقت يناثلا بارع اإل اذه ىلعو ، فوذحم أدتبمل اربخ
خدلا. دئاقلا معن

. دماج ضام لعف معن:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : دئاقلا
وه. هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ خدلا:

. ةفنأتسم ةلمج بارع نماإل اهل لحم ال هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
كلذلو ؛ ىنعملا داسف ىلإ يدؤي دق ةفنأتسم ر دقت مل ؛اذإ ةفنأتسملا ةلمجل وا

اَمَو َنوُّرِسُي اَم ُمَلْعَن .اَّنِإ ْمُهُلْوَق َكْنُزْحَي لثم:{َفال ، ميركلا نآرقلا نم دهاوش
اهل لحم ال ةفنأتسم ةلمج { نوُنِلْعُي اَمَو َنوُّرِسُي اَم ُمَلْعَن :{اَّنِإ ةلمجف .{ َنوُنِلْعُي

كلذو ، لوقلل ال وقم بصن لحم يف تناكل كلذك نكت مل ول ؛ألاهن بارع نماإل
- ملسو هيلع هللا ىلص - هلوسر بطاخي ىلا عتو هناحبس هللا نأ ىنعملا ؛ألن دساف

امو نوكرشملا ؤهالء رسي ام ملعي هنإ هل: لوقي ،مث نيكرشملا لوقل نزحي أال
. ةرشابم قباسلا لوقلا نع ةعطقنم نذإ ةلمجلا .ف نونلعي

ِهَّلِل َةَّزِعْلا :{َّنِإ ةلمج كلذكو .{ اًعيِمَج ِهَّلِل َةَّزِعْلا .َّنِإ ْمُهُلْوَق َكْنُزْحَي لا:{َوال ثم
يف تناكل ةعطقنم نكت مل ول ؛ذإ اهلبق امع ةعطقنم ؛ألاهن ةفنأتسم ةلمج { اًعيِمَج
ِهَّلِل َةَّزِعْلا :{َّنِإ نوكرشملا لوقي فيك لا؛ذإ حم كلذو ، لوقلل ال وقم بصن لحم

؟! لوقلا اذه لوسرلا نزحُي فيكف هولا ق اذإو }؟! اًعيِمَج

.{ ٌريِسَي ِهَّللا ىَلَع َكِلَذ .َّنِإ ُهُديِعُي َّمُث َقْلَخْلا ُهَّللا ُئِدْبُي َفْيَك اْوَرَي ْمَلَوَأ لا:{ ثم
لحم يف { َقْلَخْلا ُهَّللا ُئِدْبُي َفْيَك }: ةلمجف بارع نماإل اهل لحم ال يتلا ةلمجلا

نم اهل لحم ال ةفنأتسم ةلمج { ُهُديِعُي :{َّمُث ةلمجو ،" ىري " لعفل هب لوعفم بصن
قلخ ةيفيك نوري اوناك نإو سانلا نأ كلذو ، اهلبق امع ةعطقنم ؛ألاهن بارع اإل

برعن كلذ ىلعو دعب، عقت مل ؛ألاهن قلخلا ةداعإ ةيفيك اوري مل مهنإف ءايش هللالأل
يتلا ةلمجلا مكح ةلمجلا ذخأت ال ىتح فطع فرح ال فانئتسا فرح "مث"

. اهلبق

: ةضرتعملا ةلمجلا -3
ضارتع اال اذهو لآلرخ، امهنم لك جاتحي نيئيش نيب ضرتعت يتلا ةلمجلا يهو

يه: ، عضاوم يف ضارتع اال عقيو ، اهتيوقتو ةلمجلا ديكوت ديفي
-خدلا. تملعُأ - رفاس : هعوفرم و لعفلا نيب -1
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لحم ال لعافلا بئانو لعفلا نم ةلمجلا .و لعاف بئان ءاتلا ،و ضام لعف : تملعُأ
. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل

-خلاد. نظأ - ئفوك
لعفلا نم ةلمجلا انأ.و هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و عراضم لعف : نظأ

. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا و
بئانو لعفلا نيب تضرتعا ةيناثلا ،و هلعافو لعفلا نيب تضرتعا ىلو األ ةلمجلا "

." لعافلا
. قوفتم - نقوم :خلاد-انأ ربخلا و أدتبملا نيب -2

عفر. لحم يف أدتبم انأ:
. عوفرم ربخ : نقوم

. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
ا. ئيرب وهللا-وهللا- ناك

هبشو ، مسقلا فرحب رورجم الةل جلا ظفلو رج. فرح ، مسقلا واو واولا وهللا:
نماإل اهل لحم ال ةيلعفلا ةلمجلا "،و مسقأ " هريدقت فوذحم لعفب قلعتم ةلمجلا

. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع

. قولخ - ملعأ - خدلا نإ
لعفلا نم ةلمجلا انأ.و هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و عراضم لعف : ملعأ

. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا و
: هلوعفمو لعفلا نيب -
-خلااد. مسقأ - تمركأ

لعفلا نم ةلمجلا انأ.و هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و عراضم لعف : مسقأ
. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا و

. ريخب اريخ -وهللا- تئفوك

نيب تضرتعا ؛ألاهن ةضرتعم ةلمج بارع نماإل اهل لحم "وهللا"ال مسقلا ةلمج
." اريخ " يناثلا لوعفملا "و ئفوك " لعفلا

: هباوجو طرشلا نيب -
. حجني - نقوم -انأ بلا ط دهتجي نإ

. ربخو أدتبم : نقوم انأ
. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال ةلمجلا و

. نورباصلا نحلفيل - ميظع مسقل هنإو :وهللا- هباوجو مسقلا نيب -
. بصن لحم يف نإ مسا ءاهلا ،و بصنو ديكوت فرح هنإ:

. عوفرم نإ ربخ مسق ، ةقلحزملا لاالم يه :لاالم مسقل
. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال ةلمجلا و

بارع نماإل اهل لحم ال يتلا ةلمجلا
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: هتفصو فوصوملا نيب -
. ادجم -وهللا- طابلا تأفاك

. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال مسقلا ةلمج
: هتلصو لوصوملا نيب -

. ةزئاجلا زافب - نظأ - يذلا تلباق
. ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و عراضم لعف : نظأ
. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال ةلمجلا و

. سانلل لوذبم - ليمج مركلا مهلا-و يذلا تيأر : ةلصلا ءازجأ نيب -
. ربخو أدتبم : ليمج مركلا

ءازجأ نيب انه تضرتعا دقو . ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال ةلمجلا و
." لوذبم "مهلا ةلصلا ةلمج

: هيلإ فاضملا و فاضملا نيب -
-وهللا-خلاد. باتك اذه

. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال مسقلا ةلمج
: رورجملا و راجلا نيب -

-وهللا-خلاد. ىلع تملس
. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال مسقلا ةلمج

: لعفلا و سيفنتلا فرح نيب -
. دجملا حجني - نقوأ - فوس

انأ. هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا و عراضم لعف : نقوأ
. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

: لعفلا دقو نيب -
خلاد. رضح دق-وهللا-

. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال مسقلا ةلمج
: هيفنمو يفنلا فرح نيب -

. لمهم حلفأ ام-وهللا-
. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال مسقلا ةلمج
لثم: ، ةضرتعم ةلمج نم رثكأ الم كلا يف نوكي دق

. هئاقدص أل صلخم - دومحم -وهللاواإلخالص ديز
لحم ال ناتضرتعم ناتلمج ، ربخلا و أدتبملا نم اهدعب يتلا ةلمجلا ،و مسقلا ةلمج

. بارع نماإل امهل
: ةيريسفتلا ةلمجلا -4

ةنورقم نوكت دقو ، هتقيقح نع فشكتو اهقبسي ام رسفت يتلا ةلمجلا يهو
ماال). ينطعأ يأ فاطعتسا يف نيكسملا رظن ). ةنورقم ريغ وأ ريسفت فرحب
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. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ريسفت فرح يأ:
. لوأ لوعفمو ، لعافو ، لعف : ينطعأ

ٍناث. لوعفم : اماعط
. ةيريسفت ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

. باتكلا َّيلإ لسرأ نأ هيلإ تبتك -
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ريسفت فرح نأ:

. لعافو لعف : لسرأ
. ةيريسفت ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال ةلمجلا و

لثم: ، ريسفتلا فرحب ةنورقم ريغو
كلمع يف صِلْخُت ، حاجنلا قيرط ىلع كلدأ -له

بارع نماإل اهل لحم ال يتلا ةلمجلا
نم ةلمجلا .و تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا و عراضم لعف : صلخت

قيرط ترسف "ألاهن ةيريسفت ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا و لعفلا
." حاجنلا

: مسقلا باوج ةلمج -5
. دجملا َّنَحِلْفُيل -وهللا

. ةرشابملا ديكوتلا نونب هلا الصت حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : نحلفي
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : دجملا

. مسقلا ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
: مزاج ريغ طرشل اباوج ةعقاولا ةلمجلا -6

.( يه:(ول-ولال–اذإ ةمزاجلا ريغ طرشلا تاملكو
. طرشلا باوج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال هتمركأ ةلمج . هتمركأ خلاد رضح -ول

اهل لحم ال طرشلا باوج ةلمج . تحجن تدهتجا .واذإ كتمرك أل ويف:ولالخدلا
نم.

وأ ءافلا ب انورقم ناك نإ باوجلا نأ قبس دقف ، ةمزاج طرشلا ةملك تناك نإف -
نورقم ريغ باوجلا ناك نإف . بارع نماإل لحم باوجلا ةلمجل ناك ةيئاجفلا اذإ

. حجنت ركاذت لثم:نإ . لحم ةلمجلل نكي مل امهب

ةلمجلا ،و تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و موزجم عراضم لعف : حجنت
. طرشلا باوج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا و لعفلا نم

. حجن بلا ط ركاذ نإ
وه. هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا .و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : حجن

. طرشلا باوج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
: ةلصلا ةلمج -7
. حجن يذلا ءاج
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. ميرك هقلخ يذلا ءاج
ةلص ؛ بارع نماإل امهل لحم "ال ميرك هقلخ " ةيمس "واال حجن " ةيلعفلا ةلمجلا

. لوصوملا

: بارع نماإل اهل لحم ال ةلمجل ةعباتلا ةلمجلا -8
. دمحأ رضحي ملو خلاد رضح -

. فطع فرح : واولا
. بلقو مزجو يفن فرح مل:

. نوكسلا همزج عوالةم ملب موزجم عراضم لعف : رضحي
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : دمحأ

: ةلمج ىلع ةفوطعم "ألاهن بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
." ةيئادتبا ةلمج يهو خلاد، رضح

طخ: هتحت ام برعأ : بيردت
.{ َنيِلَسْرُمْلا َنِمَل َكَّنِإ ، ِميِكَحْلا ِنآْرُقْلا 1-{َو

.{ َكْلُفْلا ِعَنْصا ِنَأ ِهْيَلِإ اَنْيَحْوَأَف }-2
ِهِلوُسَرَو ِهَّللا ِب َنوُنِمْؤُت ، ٍميِلَأ ٍباَذَع ْنِم ْمُكيِجْنُت ٍةَراَجِت ىَلَع ْمُكُّلُدَأ 3-{ْلَه

.{ َنوُمَلْعَت ْمُتْنُك ْنِإ ْمُكَل ٌرْيَخ ْمُكِلَذ ْمُكِسُفْنَأَو ْمُكِلا َوْمَأِب ِهَّللا ِليِبَس يِف َنوُدِهاَجُتَو
.{ ُنوُكَيَف ْنُك ُهَل َقَلا َّمُث ٍباَرُت ْنِم ُهَقَلَخ َمَدآ ِلَثَمَك ِهَّللا َدْنِع ىَسيِع َلَثَم 4-{َّنِإ

بارع نماإل اهل لحم ال يتلا ةلمجلا
.{ ِنيِدْهَيَس يِّبَر ىَلِإ ٌبِهاَذ يِّنِإ }-5

يِّنِإَو ىَثُْن َكاأل ُرَكَّذلا َسْيَلَو ْتَعَضَو اَمِب ُمَلْعَأ ُهَّللا َو ىَثْنُأ اَهُتْعَضَو يِّنِإ 6-{ِّبَر
.{ َمَيْرَم اَهُتْيَّمَس

.{ ٌميِرَك ٌنآْرُقَل ُهَّنِإ ، ٌميِظَع َنوُمَلْعَت ْوَل ٌمَسَقَل ُهَّنِإَو ، ِموُجُّنلا ِعِقاَوَمِب ُمِسْقُأ 7-{اَلَف
.{ ُةَراَجِحْلا َو ُساَّنلا اَهُدوُقَو يِتَّلا َراَّنلا اوُقَّتاَف اوُلَعْفَت ْنَلَو اوُلَعْفَت ْمَل ْنِإَف }-8

َةَأْشَّنلا ُئِشْنُي ُهَّللا َّمُث َقْلَخْلا َأَدَب َفْيَك اوُرُظْناَف ِضْرَأْلا يِف اوُريِس 9-{ْلُق
.{ َةَرِخآْلا

يِف ُهَل اَّنَّكَم ،اَّنِإ اًرْكِذ ُهْنِم ْمُكْيَلَع وُلْتَأَس ْلُق ِنْيَنْرَقْلا يِذ ْنَع َكَنوُلَأْسَيَو }-10
.{ اًبَبَس ٍءْيَش ِّلُك ْنِم ُهاَنْيَتآَو ِضْرَأْلا
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ةلمجلا هبش

هبشب اهتيمستو ، رورجملا و راجلا و فرظلا ىلع ةيمستلا هذه ةاحنلا ق لطي
؛ بابسأ ىلإ عجري ةلمجلا

الم، كلا يف ال قتسم ىنعم نايدؤي -ال نيمات ريغ وأ نيمات اناك ءاوس - امهنأ -1
. ةلمج هبش وأ ةصقان ةلمج امهنأكف ، ايعرف ىنعم نايدؤي امنإو

: لوقت نيح تنأف . امهيقلعتم ريمض امهيلإ لقتنيو ، ةلمجلا نع نابوني امهنأ -2
، تيبلا يف رقتسا وه:خدلا كم كال ىنعم نإف .( كدنع خدلا وأ تيبلا يف (خدلا

نوكتي يذلا ربخلا نع انه نابوني فرظلا و رورجملا و راجلا .ف كدنع رقتسا وخدلا
ريمضلا نأ امك ، عضوملا اذه لثم يف ةلمجلا ب ناهيبش امهنأ ،يأ هلعافو لعفلا نم

. رورجملا و راجلا و فرظلا يف ارمضم لقتنا دق لعفلا يف رتتسملا

نم خلاد رفاس ثمال: لوقنف ؛ قلعتمب اقلعتي نأ الدب رجلا فرحو فرظلا و
. رمتؤملا رضحيل ةرئاطلا ب قشمد ىلإ ةرهاقلا

. رفاسب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : ةرهاقلا نم

. رفاسب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : قشمد ىلإ
. رفاسب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : ةرئاطلا ب

عوالةم ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف رضحيو رج، فرح :لاالم رضحيل
ةلمجلا هبشو رجبلاالم. لحم يف لوؤملا ردصملا .و ةرهاظلا ةحتفلا هبصن

. رفاسب قلعتم
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؟ قلعتلا ىنعم وه امف

يذلا ىنعملا ناصقن ممتي يعرف ىنعم ىلع ديالن رورجملا و راجلا و فرظلا نإ
؛يأ لعفلا ىنعمب طبتري يعرفلا ىنعملا اذه نأ ؛يأ ههبشي ام وأ لعفلا هيلع لدي
امنإو ، غارف يف ثدحي ال ثدحلا ،و ثدح ىلع لدي ههبشي امو لعفلا هب،و قلعتي

ىلع ةلمجلا هذه تلد خلاد. رفاس ثمال: تلق اذإف . ناكم يف وأ نامز يف ثدحي
لد . ةعمجلا موي خلا رفاس : تلق اذإف . هيلع رصتقن نأ نكمي لقتسم ىنعم
ىنعم هانعم ىلإ فيضي ؛ألهن رفاس لعفلا ب طبترم يعرف ىنعم ىلع انه فرظلا

يأ ةعمجلا موي يف ثدح "دق رفسلا " وهو ثدحلا اذه نأ مهفن اننإ ،مث اديدج
ىلع لدي فرظلا نإف ، تيبلا مامأ خلاد فقو : تلق نإ كلذكو . نيعم نامز يف
هيلع لدي يذلا ثدحلا نأ ىلإ ةفاض ،باإل لعفلا ىنعم ىلإ هفيضي ديدج ىنعم

خلا رفاس : تلق اذإ اذكهو . فرظلا هددحي يذلا نيعملا ناكملا يف عقو دق لعفلا
ةفاض ،باإل ديدج ىنعم ىلع لدي "نم" رجلا فرح نإف ، قشمد ىلإ ةرهاقلا نم د

، ناكملا اذه نم هثودح أدب دق لعفلا هيلع لدي يذلا ثدحلا نأ ىلع دالهتل ىلإ
. اذكهو ... ناكملا اذه دنع يهتني ثدحلا نأ "يأ اآلرخ"ىلإ فرحلا كلذكو

ام وأ لعفلا هيلع لدي يذلا ثدحلا ب ةلمجلا هبش طابترا نع ةرابع نذإ قلعتلا ف
يف يقال كلذلو . لعفلا هيف عقي يذلا " زيحلا " ىلع دالهتل ىلإ ةفاض ،باإل ههبشي
امهنإ : ةلمجلا ىنعم هعم ناممتيو أدتبملا دعب نيعقاولا رورجملا و راجلا و فرظلا
لدي امب اقلعتي نأ الدب امهن ؛أل ةقيقح ربخلا امه اسيلو ربخ، فوذحمب ناقلعتم

نوكي نأ ،الدب تيبلا مامأ خلاد وأ تيبلا يف لثم:خلاد ةلمجف ، ثدحلا ىلع
. تيبلا مامأ وأ تيبلا يف " رقتسا وأ ناك وأ رقتسم وأ نئاك :خلاد" اهريدقت
ربخب اقلعتم سيل ،يأ هتاذب اربخ عقاولا اذه عقاولا ةلمجلا هبش دعن نأ نكميو
امنإو ، لقتسم ءيش ىلع امهسفنب الديالن رورجملا و راجلا و فرظلا ،و فوذحم

إالاذإ فذحي ال فوذحملا ربخلا اذه نإ .مث ثدحب امهطابتراب ىنعم ىلع ديالن
صاخ نوك ىلع لد اذإ ".امأ رقتسم وأ نئاك وأ دوجوم ماع؛يأ" نوك ىلع لد

، تيبلا يف ضيرم لثم:خدلا ، هديرت يذلا ىنعملا عاض إوال رهظي نأ الدب هنإف
عضوملا يف هدوجو ىلع لدي عضوم يف هروهظو انه. ربخلا رهظي نأ الدب

وأ دوجوم " ىنعم ىلع طقف لدي هنأ طاملا هل انمهف ةلوهسل فذح هنكل قباسلا
ىتح اهضومغ اهنع طيمت ةلثمأب " اقتشم نوكي نأ يغبني قلعتملا ".ونإ نئاك
رارسأ نم اهطيحي امب روعش نود هسفن ءاقلت نم اهلا معتسا سرادلا عيطتسي

لك نم لعفلا هبشي ام ،وأ لعفلا وه ةلمجلا هبش هب قلعتي يذلا ءيشلا .و ةلعتفم
لثم: ، ثدحلا ىنعم لمحت ةملك

يلال. راطقلا يف رفسلا بحأ لثم: ، ردصملا أ-
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." رفسلا " ردصملا ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : راطقلا يف
." رفسلا " ردصملا ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، نامز فرظ يلال:

. نيبذاك لا نم ٍّفُأ لثم: ، لعفلا مسا ب-
"فأ". لعفلا مساب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج ني: بذاك لا نم

. ةرئاطلا ب ادغ رفاسم لثم:خلاد ، لعافلا مسا جـ-
." رفاسم " لعافلا مساب قلعتم ةلمجلا هبشو ، نامز فرظ ادغ:

." رفاسم " لعافلا مساب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : ةرئاطلا ب
. قشمد يف نمترش رعش لا اذه لثم: ، لوعفملا مسا د-

"نمترش". لوعفملا مساب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : قشمد يف
. فقوم لك يف عاجشو ميرك لثم:خدلا ، ةهبشملا ةفصلا هـ-

." عاجش ، ميرك " ةهبشملا ةفصلا ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج لك: يف
ألطباانل. بعلملا تناك ضر األ هذه لثم: ، ناكملا و نامزلا مسا و-
." بعلم " ناكملا مساب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج انلا، ألطب

لا. تقلا يف لثم:خدلااألدس ، قتشمب لوؤم دماج مسا ز-
." مادقم وأ ءيرج " ليوأتب باألدس قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج لا: تقلا يف

اآلةيت: عضاوملا يف كلذو ، فوذحمب ةلمجلا هبش قلعتي دقو -
. بارت لا اذه يتايحب لثم: ، اموهفم نوكي أ-نأ

." يدفأ " هريدقت فوذحم لعفب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : يتايحب
لثم: ، ليلد هيلع لدي ب-نأ

. اعرد ىلإف مداقلا رهشلا امأ ، قشمد ىلإ مويلا رفاسأ
." رفاسأ " لعفلا ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، نامز فرظ : مويلا

. رفاسأ هريدقت فوذحم لعفب قلعتم ةلمجلا هبشو ، نامز فرظ : رهشلا
. رفاسأ هريدقت فوذحم لعفب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : اعرد ىلإ

. تيبلا يف لثم:خلاد اربخ، عقي جـ-نأ
عفر. لحم يف ربخ فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : تيبلا يف

. تيبلا يف ديز ناك
لحم يف ناك ربخ فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : تيبلا يف

. بصن
. تيبلا يف خلااد نإ

عفر. لحم يف نإ ربخ فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : تيبلا يف
. ةمركملا ةكم نم لجر اذه لثم: ةفص، عقي د-نأ

عفر. لحم يف " لجر لـ" ةفص فوذحمب قلعتم رورجمو راج ةكم: نم
. يكم لجر اذه يأ:
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هص. ال خإ يف ناسن اإل مرتحأ لثم: حاال، عقي هـ-نأ
لحم يف " ناسن نم"لاإل حلا فوذحمب قلعتم رورجمو راج هص: ال خإ يف

. بصن
. اصلخم هنوك حةلا ناسن اإل مرتحأ يأ:

ة. بيرغ تيبلا يف لاتي ةأرملا ةلص: عقي و-نأ
. بارع نماإل هل لحم ال ةلص فوذحمب قلعتم رورجمو راج : تيبلا يف

، هفذح ىلع ىرج دق لا معتس اال نوكي ز-نأ

، ءافشلا :ب ءاود برش ضيرمل لوقت نأك

، ةحصلا :ب اماعط لوانت افيض وأ

. نينبلا و ِءاَفِّرلا :ب جوزت قيدص وأ
. تبرش هريدقت فوذحم لعفب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : ءافشلا ب
. تلكأ هريدقت فوذحم لعفب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : ةحصلا ب

. تجوزت هريدقت فوذحم لعفب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : ءاَفِّرلا ب
تهللا. لثم:وهللاوأ ءاتلا وأ واولا ب مسقلا حةلا يف كلذكو

. مسقأ هريدقت فوذحم لعفب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج وهللا:
نع ثيدحلا انعم َّرم دقو ، رورجملا و راجلا و فرظلا نمضتي ةلمجلا هبش

: فورحلا نع ثدحتنسو فورظلا

، ىنعم اهل فورحلا ضعب .ونإ هريغ ل فاضم ىنعم ىلع لد ام وه فرحلا -1
ال ضف خلإ ... ةياغلا ديفت " "ىلإ نإو ، ءادتب وأاال ضيعبتلا ديفي ً:"نم" ال ثمف

اهبلقي وأ اهيناعم ريغي ثيحب لا؛ واألعف ءامس يفاأل رثؤي هسفن فرحلا نأ نع
نأ قحلا نعه.و بغرو يف، بغر ": انلوق كلذ ىلع لا ثم برقأو ، ضيقنلا ىلإ

إ احيحص اروصت روصتي ال ىنعملا اذه نإف ، ىنعم ىلع لدي ناك نإ رجلا فرح
. قلعتلا ةركف ترهظ َّمَث نمو ، ثادح نماأل ثدح عم هطابتراب ال

: ماسقأ ثالةث ىلع رجلا فرحو
. يلصأ فرح أ-
. دئاز فرح ب-

. دئازلا ب هيبش فرح ج-

،وال اديدج ايعرف ىنعم ةلمجلا ينكر ىلإ فيضي يذلا وهف يلص األ فرحلا أ-امأ
. ىونىلإ اعرد نم ترفاس : لثم . اقلعتم نوكي نأ دب

اديدج ايعرف ىنعم ةلمجلا ينكر ىلإ فيضي ال يذلا وهو ، دئازلا فرحلا ب-
خ نم له : لثم . قلعتي ال وهو . ةلمجلا ءازجأ نيب طبرلا ةيوقتو ديكوتلا ديفي
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هللا ريغ قلا
. قلعتي ال هنكل ىنعم فيضي يذلا وهو ، دئازلا ب هيبشلا فرحلا ج-

. فاكلا -لاالم- ءابلا نم- يه: هدئاوزو ةيلصأ لمعتست يتلا رجلا فورح -2
، قارغتس واال لومشلا ىلع الةل دلل وأ ديكوتلا ىلع الةل دلل ةدئاز لمعتست ْنِم:

اال نوكي نأو ، ههبشي ام وأ يفنب ةقوبسم نوكت نأ ةدئاز اهلا معتسا يف طرتشيو
لثم:ام أدتبملا هلصأ ام وأ أدتبملا لبق دازت يهو . ةركن اهدعب رورجملا مس

ح. اجن نم لوسك لل
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح ام:

عفر. لحم يف مدقم ربخ فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : لوسك لل
. دئاز رج فرح نم:

ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم رخؤم أدتبم ح: اجن
. دئازلا رجلا فرح

. دحأ نم ةسردم لا يف ناك ام
. يفن فرح ام:

. صقان ضام لعف ناك:
يف مدقم ناك ربخ فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : ةسردم لا يف

. بصن لحم
. دئاز رج فرح نم:

ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم ناك مسا : دحأ
. دئازلا رجلا فرح

؟ دحأ نم ءاج له لثم: ، لعافلا لبق رجلا فورح ضعب دازتو
. ماهفتسا فرح له:

. ضام لعف ءاج:
. دئاز رج فرح نم:

فرح ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم لعاف : دحأ
. دئازلا رجلا

؟ دحأ نم ىرت له لثم: هب، لوعفملا لبق دازتو
. ماهفتسا فرح له:

. تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض هلعافو ، عراضم لعف : ىرت
. دئاز رج فرح نم:

ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم هب لوعفم : دحأ
. دئازلا رجلا فرح

. هءازج دجو الصإال خإ نم ناسنإ صلخأ لثم:ام ، قلطملا لوعفملا لبق دازتو
. دئاز رج فرح نم:
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لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم قلطم لوعفم الص: خإ
. دئازلا رجلا فرح ةكرحب

: ةيلا تلا عضاوملا يف ، ديكوتلل دازت يهو : ءابلا
. لقع لا كبسحب لثم: ، أدتبملا لبق

. دئاز رج فرح : ءابلا
ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم : كبسح
. هيلإ فاضم رج لحم يف لصتم ريمض فاكلا ،و دئازلا رجلا فرح

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ لق: علا
خبلاد اذإف تجرخ لثم: ، ةيئاجفلا "اذإ" دعب عقاولا أدتبملا يف اريثك دازتو

. فقاو
. دئاز رج فرح : ءابلا

فرح ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم خدلا:
. دئازلا رجلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : فقاو
: ربخلا لبق دازتو
. ليخبب امخدلا
. يفن فرح ام:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم خدلا:
. دئاز رج فرح : ءابلا

فرح ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم ربخ : ليخب
دئاز لا رجلا

لحم يف ربخلا نوكيف ، سيل لمع ىلع ةلماع "ام" بارعإ زوجي لا ثملا اذه "يف
." لضف وهاأل بارع اإل اذهو ، بصن

. ليخ خلادبب سيل
. صقان ضام لعف : سيل

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم سيل مسا خلاد:
. دئاز رج فرح : ءابلا

ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم سيل ربخ : ليخب
. دئازلا رجلا فرح

. اظعاو توملا ب ىفك : لثم : لعافلا لبق
. ضام لعف : ىفك

. دئاز رج فرح : ءابلا
فرح ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم لعاف : توملا

. دئازلا رجلا
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت : اظعاو
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! يبرعلا ب مركأ : لثم . بجعتلا يف هب" لعفأ " ةغيص يف ابوجو لعافلا لبق دازتو
األرم. ةغيص ىلع ءاج ضام لعف : مركأ

دئاز رج فرح : ءابلا
فرح ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم لعاف : يبرعلا

. دئازلا رجلا
هشويج لكب ودعلا ىقلأ : لثمو . هولدب خلاد ىلدأ لثم: هب، لوعفملا لبق دازتو

. ةكرعملا يف
نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم هب لوعفم ولد ، دئاز رج فرح ءابلا : هولدب

لحم يف لصتم ريمض ءاهلا ،و دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ
. هيلإ فاضم رج

اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم هب لوعفم لك: ، دئاز رج فرح ءابلا : لكب
. دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لا غتشا

اآلةيت: عضاوملا يف ، ديكوتلا ديفت اهتدايزو لاالم:
. ملعلا اذه يف صصخت أل ديرأ لثم: ،" دارأ " لعف دعب ريثك كلذو هب، لوعفملا لبق

هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : ديرأ
انأ.

. دئاز رج فرح لاالم:
،و ةرهاظلا ةحتفلا هبصن عوالةم ، ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : صصختأ

لحم يف لعفلا و نأ نم لوؤملا ردصملا (انأ).و ابوجو رتتسم ريمض لعافلا
هب. لوعفم بصن

تديز دقو لوعفملا وه لوؤملا ردصملا الهب،و وعفم بلطي دعتم لعف ديرأ لعف
كل. لثم:الابأ يف كلذو ، هيلإ فاضملا و فاضملا نيب دازتو لاالم". هلبق

. سنجلل ةيفان ال:
. فاضم ألهن باألفل بوصنم ال مسا ابأ:

. دئاز رج فرح لاالم:
. هيلإ فاضم رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم ريمض : فاكلا

اهيبش وأ افاضم إال بصني ال وهو ال، مسا بصن ةدئازلا لاالم ىلإ مهاعد يذلا "و
." هيلإ افاضم ريمضلا و ةمحقم لاالم اودع كلذ ىلعو . فاضملا ب

ليوأتلا فوخ رخآ يأر يف داوت وال يأر يف دادزت : فاكلا

.{ ٌءْيَش ِهِلْثِمَك َسْيَل ىلا:{ عت هلوق وحن يف
. صقان ضام لعف : سيل
. دئاز رج فرح : فاكلا

ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم سيل ربخ : هلثم
. هيلإ فاضم رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلا .و دئازلا رجلا فرح
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يف ةدئاز اهدع ىلإ مهاعد يذلا ."و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم سيل مسا : ءيش
هزنت هناحبس "هلل لثم " دوجوب داقتع اال ىلإ يدؤيس ةيلصأ اهبارعإ نأ اآلةي هذه

." ليثمتلا نع
سيل ىرخأ تاملك اهيلإ فيضي مهضعبو وه"َّبُر"، دئازلا ب هيبشلا فرحلا -3

. اعئاش اال معتسا لمعتست وال اهيلع اقفتم
كلذلو ؛ ةلمجلا يف نئارقلا هيلع لدت ام بسح ليلقتلا و ريثكتلا ديفت و"َّبُر"

، ليلقتلا وأ ريثكتلا وهو ، اديدج ىنعم ديفي ؛ألهن دئازلا ب اهيبش افرح ةاحنلا اهدع
هيوتحي امك ثدحلا يوتحي ال ديدجلا ىنعملا اذه ؛ألن ءيشب قلعتي ال هنكل

دعسأ ريقف َّبُر لثم: ، ةركنلا رهاظلا االمس لبق -غابلا- دازت يهو . ناكملا و نامزلا
. ينغ نم

. دئازلا ب هيبش رج فرح بر:
فرح ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم : ريقف

. دئازلا ب هيبشلا رجلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : دعسأ

نيلطب الوأ طب هَّ لثم:بر ، هدعب زييمت هرسفي بئاغ درفم ريمض لبق دازت دقو
الت. طب وأ ةلطب طبأاالوأ وأ
. دئازلا ب هيبش رج فرح بر:

فوذحم ربخلا ،و أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلا
. دوجوم وأ نئاك هبر : هريدقت

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت ال: طب
، ةفلتخم ةيبارعإ عقاوم هل نوكي ،لب أدتبم اهدعب ام نوكي نأ اطرش سيلو

. تأرق ديفم باتك َّبُر لثم:

. دئازلا ب هيبش رج فرح بر:
ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم هب لوعفم : باتك

. دئازلا ب هيبشلا رجلا فرح
. تعن : ديفم

. لعافو لعف : تأرق
خدلا. أرق ةحيحص ةءارق َّ بر : لثمو

. دئازلا ب هيبش رج فرح بر:
لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم قلطم لوعفم : ةءارق

. دئازلا ب هيبشلا رجلا فرح ةكرحب
. تعن : ةحيحص

. لعافو لعف خدلا: أرق
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وأ ةلمج وأ درفم ؛ تعن ىلإ جاتحي اهدعب يتأي يذلا ةركنلا نأاالمس بلغ واأل
، هلحم ىلع امإو رجلا يأب االمس ظفل ىلع امإ انه تعنلا برعيو ، ةلمج هبش
وأ يلع أرق ٍةحيحص ةءارق برو " اديفم "وأ تأرق ديفم باتك :"بر لوقنف

."" ًةحيحص "

نم دعسأ ريقف بر لثم:أال ، ءادنلل يتلا ايب وأ ةيحاتفتس أبالاال بر قبست دق
. ينغ

. اناميإ هداز نمؤم َّبُر اي
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم حاتفتسا فرح أال:

فوذحم ىدانملا ،و بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءادن فرح اي:
." نمؤم بر موق "اي هريدقت

ىلع اهلوخد ذئنيح بلغ ،واأل لمعلا نع اهفكتف ، ةدئازلا "بر""ام" قحلت -دق
: ةيلعفلا ةلمجلا

. بوذكلا قدص امبر : لثم
. دئازلا ب هيبش رج فرح بر:

. فاك فرح ام:
. لعافو لعف : بوذكلا قدص

ال، يلق "و"لب" ءاتلا ،و" بلغ يفاأل " واولا " اهلحم لحيو بر فذحت -

. تلباق ٍلهك ٍلجرو لثم:
. دئازلا ب هيبش رج فرح بر واو : واولا

ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم هب لوعفم : لجر
. دئازلا ب هيبشلا رجلا فرح

. تعن : لهك
. لعافو لعف : تلباق

يلي: ام اهرهشأ عضاوم يف رجلا فرح فذح زوجي -4
لثم: ، اهيلومعمو ،وأ"َّنأ" لعفلا نم"ْنَأ"و ال وؤم اردصم رورجملا نوكي أ-نأ

خلا. ينروزي نأ بح أ
. بصنو يردصم فرح نأ:

لوؤملا ردصملا ،و ةرهاظلا ةحتفلا هبصن عوالةم نأب بوصنم عراضم لعف : روزي
ايزرةخ يف بح :أ ةلمجلا ريدقتو " فوذحم فرحب رج لحم يف لعفلا و نأ نم

لا".
زئاف. كنأ تدعس

. لعافو لعف : تدعس
. بصن لحم يف اهمسا فاكلا ،و بصنو ديكوت فرح : كنأ
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. عوفرم نأ ربخ زئاف:
ريدقتو " فوذحم فرحب رج لحم يف اهيلومعمو نأ نم لوؤملا ردصملا و

." كزوف ب تدعس : ةلمجلا
: ةيردصملا "يك" ىلع ةلخادلا ليلعتلا الم فرحلا نوكي ب-نأ

. سردأ يك توريب ىلإ ترفاس
. بصنو يردصم فرح يك:

. بوصنم عراضم لعف : سردأ

: ةلمجلا ريدقتو " فوذحم فرحب رج لحم يف لعفلا و يك نم لوؤملا ردصملا و
." ةساردلل ترفاس

كل. نصلخ أل كتايح لثم: ، مسقلا فرح نوكي جـ-نأ
: ةلمجلا ريدقتو " ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم فوذحم فرحب رورجم : ةايح

." كتايحب

: يتأي ام برعأ : بيردت
.{ اًدَحَأ ِهَّللا َعَم اوُعْدَت اَلَف ِهَّلِل َدِجاَسَمْلا َّنَأَو }-1

اَهِتْحَت ْنِم يِرْجَت ٍتاَّنَج ْمُهَل َّنَأ ِتاَحِلا َّصلا اوُلِمَعَو اوُنَمآ َنيِذَّلا ِرِّشَبَو }-2
.{ ُراَهْنَأْلا

ِهْيَلَع َحاَنُج اَلَف َرَمَتْعا ِوَأ َتْيَبْلا َّجَح ْنَمَف ِهَّللا ِرِئاَعَش ْنِم َةَوْرَمْلا َو اَفَّصلا 3-{َّنِإ
.{ ٌميِلَع ٌرِكاَش َهَّللا َّنِإَف اًرْيَخ َعَّوَطَت ْنَمَو اَمِهِب َفَّوَّطَي ْنَأ

.{ َّنُهوُحِكْنَت ْنَأ َنوُبَغْرَتَو }-4
ىَصْقَأْلا ِدِجْسَمْلا ىَلِإ ِماَرَحْلا ِدِجْسَمْلا َنِم اًلْيَل ِهِدْبَعِب ىَرْسَأ يِذَّلا َناَحْبُس }-5

.{ ُريِصَبْلا ُعيِمَّسلا َوُه هَّنِإ اَنِتاَيآ ْنِم ُهَيِرُنِل ُهَلْوَح اَنْكَراَب يِذَّلا
ِفْلَأ ْنِم ٌرْيَخ ِرْدَقْلا ُةَلْيَل ، ِرْدَقْلا ُةَلْيَل اَم َكاَرْدَأ اَمَو ، ِرْدَقْلا ِةَلْيَل يِف ُهاَنْلَزْنَأ 6-{اَّنِإ
ِعَلْطَم ىَّتَح َيِه ٌماَلَس ٍرْمَأ، ِّلُك ْنِم ْمِهِّبَر ِنْذِإِب اَهيِف ُحوُّرلا َو ُةَكِئاَلَمْلا ُلَّزَنَت ٍرْهَش،

.{ ِرْجَفْلا
.{ ْمُهَل َتْنِل ِهَّللا َنِم ٍةَمْحَر اَمِبَف }-7
.{ اَنْيَلَع ُهَّللا َكَرَثآ ْدَقَل ِهَّللا 8-{َت

.{ ِديِبَعْلِل ٍماَّلَظِب َكُّبَر 9-{اَمَو
.{ ِةَكُلْهَّتلا ىَلِإ ْمُكيِدْيَأِب اوُقْلُت 10-{اَلَو
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عباوتلا

لعفلا ،و ةيمس اال ةلمجلا يف ربخلا و أدتبملا ؛ك ةيساسأ ناكرأ نم ةلمجلا نوكتت
؛ ناكر األ هذه ىلع ديزت الت ضف نم نوكتتو ، ةيلعفلا ةلمجلا يف هبئان وأ لعافلا و

اهبارعإ يف اهعوبتمل ةعبات فيه عباوتلا امأ ، خلإ ... زييمتلا و لا وحلا ليعافملا ك
يلا: تلا وحنلا ىلع اهميسقت نكميو . امهريغ وأ بصن وأ عفر نم

: تعنلا -1
: ناعون وهو

. يقيقح تعن أ-

. يببس تعن ب-
يف ؛ ءيش لك يف هعبتيو ، هيلع اقباس امسا تعني يذلا وهو : يقيقحلا تعنلا أ-

ا يفو ، عمجلا و ةينثتلا و دارف اإل يفو ، ريكنتلا و فيرعتلا يفو ، ثينأتلا و ريكذتلا
: لوقتف ، بارع إل

. ُدهتجملا ُبلا طلا حجن
. ُةدهتجملا ُةبلا طلا تحجن

خلإ. ... نودهتجملا الُب طلا حجن
ايميم نوكي ثالايث،أوال هلعف نوكي هانأ مهأ طورشب اردصم تعنلا نوكي -دق
يفو بارع يفاإل إال توعنملا قباطي ال هنأ ،يأ ريكذتلا و دارف اإل مزتليف ،ً

لثم: ، ريكنتلا و فيرعتلا
. ٌلدع ٌماكح ،وؤهالء ٌلدع ٌمكاح اذه

اثنؤم ادرفم نوكي نأ زوجي هتعن نإف ، لقاع ريغ ركذم عمج توعنملا ناك -اذإ
بجلا هذه .و ٌةيلا ٌع بجلا هذه لثم: ، اثنؤم ريسكت عمجو ساملا، ثنؤم عمجو

ٍلا. وع ٌ بجلا هذه .و ٌتايلا ٌع
يف زوجي هنإف ، ابوصنم ادرفم "11-99"يأ ددعلا دعب ازييمت توعنملا تناك -اذإ
. ادهتجم طابلا رشع ةعبرأ زاف : لوقنف ، اعمج نوكي نأو ، ادرفم نوكي نأ تعنلا
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. َنيِدهتجم طابلا رشع ةعبرأ زافو
ناك نإو " ةقيقحلا هجو ىلع هيلع قباسلا االمس تعني ال وهو : يببسلا تعنلا ب-
، هدعب يتأي ارهاظ امسا تعني هنكل ،" اضيأ اتوعنم يوحنلا الح طص يفاال ىمسي
االمساأل اذهو ، قباسلا االمس ىلع دوعي ريمض ىلع ال متشم هب اعوفرم نوكيو
ط اذه : لوقت تنأف ام، ببسب قباسلا ب لصتي ؛ألهن يببسلا ىمسي يذلا وه ريخ

. هوخأ ٌدهتجم ٌ بلا
تعنلا نأ حضاولا نمو ، توعنملا وه قباسلا ،واالمس اتعن تعقو دهتجم ةملكف

، توعنملا ىلع دوعي ريمض هب لصتملا هب،و عوفرملا قح لاال االمس تعني انه
اآليت: هجولا ىلع لا ثملا برعتو

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم هيبنت فرح اذه:اه:
. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا اذو:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : بلا ط
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم تعن : دهتجم

يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : هوخأ
. هيلإ فاضم رج لحم

ه. وخأ ٌبوبحم ٌ قيدص اذه
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم تعن : بوبحم

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف بئان ه: وخأ
: طقف نيئيش يف " قباسلا "يأاالمس توعنملا عبتي يببسلا تعنلا و

. بارع 1-اإل
. ريكنتلا و فيرعتلا -2

: لوقتف ، ثينأتلا و ريكذتلا وه طقف دحاو ءيش يف قح لاال االمس عبتيو
ه. هوخأ ٌدهتجم ٌ بلا ط اذه
ه. هتخأ ٌةدهتجم ٌبلا ط اذه

: لوقتف ، تعنلا دارفإ بجو ىنثم وأ ادرفم قح لاال االمس ناك -اذإ
ه هاوخأ دهتجم بلا ط اذه .و هوخأ دهتجم بلا ط اذه

نأ لضف ساملا،فاأل ثنؤم عمج ساملا،وأ ركذم عمج قح لاال االمس ناك اذإو -
ة صلخ م ةقيدص .وذهه هوبحم صلخم قيدص اذه : لوقنف ، ادرفم تعنلا نوكي

. اهتاقيدص
اذه : لوقتف ، عمجلا وأ دارف اإل تعنلا يف زوجي هنإف ريسكت عمج ناك اذإ -امأ

. هؤانبأ ناعجش نطو
: ةلمجلا و درفملا تعنلا

لوؤي امم ،وأ ةلماعلا ةقتشملا ءامس نماأل نوكي نأ بجيو : درفملا تعنلا -1
. قتشمب
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: قتشمب لوؤت ألاهن اتعن عقت يتلا ءامس األ نمو
اذه. بلا طلا تأفاك : ةراش اإل مسا أ-

. تعن بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا اذو: ، هيبنت فرح اذه:اه:
: لصو ةزمهب أدبي يذلا لوصوملا مسا ب-

. دهتجا يذلا بلا طلا حجن
. تعن عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا

. ةسمخ طالاب تأفاك : ددعلا جـ-
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم تعن : ةسمخ

ىلإ لصو هنأب توعنملا فصو اهانعم نوكيو ، اتعن عقت ةفاضم تاملك كانه -
–يأ). قح دج- لك- يه:( تاملكلا هذهو ، هيلإ فاضملا ىنعم يف ةياغلا

- ماركإ َّقَح اماركإ هتمركأ - صلخم ُّدِج قيدص -وه صلخملا ُّلك صلخملا (وه
.( لداع ُّيأ لداع رمع

،وأ اتعن تبرعأ ةضحم ةركن دعب تعقو اذإ ةيربخلا ةلمجلا : ةلمجلا تعنلا -2
ىلإ دوعي ريمضب طبترت نأ طرشب ، اتعن اهبارعإ زاج ةضحم ريغ ةركن دعب

لثم: ، توعنملا
. ليمج هتوص ًادشن م تعمس

. تعن بصن لحم يف " ليمج هتوص " ةيمس اال ةلمجلا
. أرقي ًائراق تعمس

. تعن بصن لحم يف " أرقي " ةيلعفلا ةلمجلا

لثم: ، تعن فوذحمب قلعتي هنإف ةضحم ةركن دعب ةلمجلا هبش عقو -اذإ

. ماشلا نم رعاش اذه
. لجرل تعن فوذحمب قلعتم " ماشلا "نم ةلمجلا هبش

برعأ نيتفرعم ناكا اذإف ، اتعن ىمسي ال هنإف توعنملا ىلع تعنلا مدقت -اذإ
دبال: توعنملا برعأو الم، كلا يف ديدجلا هعقوم بسح تعنلا

خدلا. دهتجملا حجن -
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : حجن

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : دهتجملا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لدب خلاد:
. بلا ط ادهتجم حجن لثم: لا حلا ىلع تعنلا بصن نيتركن اناك نإو

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : حجن
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم :حلا ادهتجم

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : بلا ط
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: ديكوتلا -2
: ناعون وهو

. يونعم ديكوت -1
. يظفل ديكوت -2

: يونعملا ديكوتلا -1
.( ةماع – عيمج - اتلك -كال- نيع - تاذ - سفن ): هظافلأ رهشأو

هقباطت نأو ، ةفرعم نوكي نأ يغبني يذلا دكؤملا اهقبسي نأ بجي ظافل األ هذهو
: لوقنف ، دكؤملا ىلإ دوعي ريمض ىلإ فاضت نأو ، بارع يفاإل

ةمضلا ب عوفرم ديكوت " سفن " ةملك . هُسفن خدلا ءاج
ةحتفلا ب بوصنم ديكوت " سفن " ةملك . هَسفن خلااد تيأر

ةرسكلا ب رورجم " سفن " ةملك . هِسفن بخلاد تررم
: لوقنف ، دئاز رج فرح دعب نيعلا و سفنلا ب ديكوتلا زوجي -

. هسفنب خلا ءاج
. بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم دئاز رج فرح : ءابلا

فرح ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم ديكوت : سفن
. دئازلا رجلا

. هيلإ فاضم رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلا
: لوقنف ، ىنثملا ديكوتل " اتلكو "كال لمعتست -

.( امهيلك نيذاتس باأل تررم - امهيلك نيذاتس األ تيأر كالامه- ناذاتس األ رضح )
هَّلك باتكلا تأرق ): لوقنف ، لومشلا ديكوتل " ةماع - عيمج "لك- ظافلأ لمعتست -

-
- مهِعيمج نيبع بلاال تبجعأ - مهَّلك نيدهتجملا تأفاك - مهُّلك نودهتجملا حجن

مه). ُتماع الب طلا رضح
، اديكوت برعت ال اهنإف دكؤملا ىلإ دوعي ريمض نود " اعيمج " ةملك تلمعتسا -اذإ

ةحتفلا ب بوصنم :حلا اعيمج .( اعيمج الب طلا رضح ): لوقنف حاال برعت لب
. ةرهاظلا

"لك"، ةملك دعب بلغ يفاأل لمعتستو ، لومشلا ديكوت ديفت ىرخأ ظافلأ كانه -
باتكلا تأرق ): لوقنف ،( عَمُج – نوعمجأ - ءاعمج - عمجأ يه:( ظافل األ هذهو

.( َعمجأ هَّلك
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ديكوت : عمجأ ،و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ديكوت لك:
: ءاعمج . ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ديكوت لك: . ءاعمج اهلك ةصقلا تأرق : لثم

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ديكوت
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ديكوت لك: . نوعمجأ مهلك الب طلا رضح : لثمو

. واولا ب عوفرم ديكوت : نوعمجأ
: عَمُج .و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ديكوت لك: . ُعَمُج نهلك تابلا طلا ترضح : لثمو
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. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ديكوت
يتملك دعب لومشلا ديكوت ديفت تناك اآلن، لمعتست دعت مل ىرخأ ظافلأ ةمثو -

يف ةعئاشلا ةلثم األ نمو ، عتبأ - عصبأ - عتكأ يه: ظافل األ هذهو ،" عمجأو "لك
: وحنلا بتك

.( نوعتبأ نوعصبأ نوعتكأ نوعمجأ مهلك الب طلا رضح )
نم -الدب ازراب مأ ارتتسم ناكأ ءاوس - عوفرملا لصتملا ريمضلا ديكوت دنع -

نماإل هل لحم ال ايظفل اديكوت برعي عوفرم لصفنم ريمضب ديكوتلا نع هلصف
. عوضوملا اذه يسفن انأ تبتك : لوقنف ، ريمضلا ريغ ىرخأ ةملكب ،وأ بارع
ريمض ءاتلا ،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تبتك

. لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض انأ:

ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم ديكوت : يسفن
. هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلا ،و ةبسانملا

مكسفنأ متنأ متلعف اذه.و امكسفنأ امتنأ امتلعف اذه.و كسفن تنأ تلعف : لثمو
اذه. مكسفنأ - ةيضاملا ةنسلا - متسرد اذه.و نكسفنأ نتنأ نتلعف اذه.و

: لصاف ىلإ ةجاح ال،فال صفنم اريمض ناك ،وأ عوفرم ريغ ريمضلا ناك نإ -امأ
متلعف مكُسفنأ متنأ - اذه تلعف كُسفن تنأ - هِسفن هب تررم - هَسفن هتيأر ) لثم

.( اذه
حا لك يف برعيو ، هانعم يف امب ،وأ هظفلب دكؤملا راركت وه : يظفللا ديكوتلا -2

ءيش يف ريثأت هل نوكي نأ نود بارع يفاإل دكؤملل اعبات ايظفل اديكوت الهت
: لوقنف ، هدعب

،واال ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : داهتج .اال حاجنلا قيرط داهتج اال داهتج اال
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم يظفل ديكوت : ةيناثلا داهتج

لصفنم ريمضب ايظفل اديكوت هريغو عوفرملا لصتملا ريمضلا ديكوت زئاجلا نم -
.( اذه تنأ تلعف لثم:( ، بارع نماإل لحم هل نوكي ،ال عوفرم

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : تنأ
.( تنأ كتببحأ )

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : تنأ
وه). هيلإ باتكلا تلسرأ )

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض وه:
( نونمؤملا حلفأ دق (دق لثم فرحلا ديكوت زوجي -

( رفاسملا داع داع )، ايظفل اديكوت لعفلا ديكوت زوجي و

نأ نود بلغ األ ىلع "مث" فطعلا فرح لا معتسا عم ةلمجلا ديكوت زوجيو
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.{ ِنيِّدلا ُمْوَي اَم َكاَرْدَأ اَم ،َّمُث ِنيِّدلا ُمْوَي اَم َكاَرْدَأ :{اَمَو فطعلا هانعم نوكي
. لمهم فطع فرح مث:

. بارع نماإل اهل لحم ال يظفل ديكوت هدعب ةلمجلا و
عبتي وهف كلذ عمو ، هيلإ الم كلا ىنعم هجوتي ، مكحلا ب دوصقم عبات : لدبلا -3
ةفيلخلا ناك : ةلمج ،ف لماعلا راركت ةين ىلع هنم، لدبملا ىمسي هيلع اقباس امسا

ال لماعلا اذه نأ مولعملا نمو داعال. ُرمع ناك ةفيلخلا ناك : اهلصأ داعال. ُرمع
. اقلطم هراركت رهظي

: عاونأ لدبلا و
يواسي يذلا وهو ، قباطملا لدبلا وأ ةقباطملا لدب ىمسيو لك: نم لك لدب -1

رمعف داعال)، ُرمع ةفيلخلا ناك ): لثم ، ةمات ةاواسم ىنعملا يف هنم لدبملا
َطاَرِص ، َميِقَتْسُمْلا َطاَرِّصلا اَنِدْها ىلا:{ عت هلوقكو رمع، وه ةفيلخلا ،و ةفيلخلا وه

.{ ْمِهْيَلَع َتْمَعْنَأ َنيِذَّلا
ىلو. األ طارصل ةيواسم ةيناثلا طارص ةملكف

نأ هنم،والدب لدبملا نم ايقيقح اءزج نوكي يذلا وهو لك: نم ضعب لدب -2
. هسأر ضيرملا بيبطلا لثم:عجلا هيلإ دوعي ريمض ىلإ افاضم نوكي

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : ضيرملا
ينبم لصتم ريمض ءاهلا ،و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم لك نم ضعب لدب : هسأر

. هيلإ فاضم رج لحم يف مضلا ىلع
. هابأو همأ هيدلا و تيأر : لثمو

لك. نم ضعب لدب مأ:
اال بارعإ زوجي ةبجوملا ريغ ةماتلا ةلمجلا ،نأ ءانثتس اال ةلمج يف ىضم دقو -

البإالخلاد. طلا رضح لثم:ام لك، نم ضعب لدب ، اهيف إال دعب عقاولا مس
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لك نم ضعب لدب خدلا:

لصتي وأ هنم ءزجلا وهك امنإو هنم، لدبملا نم اءزج سيل وهو لا: متشا لدب -3
. هقلخ بخلاد تبجعأ لثم: ام، عون نم اال صتا هب

ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلا ،و ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم لا متشا لدب : هقلخ
امنإو ديز؛ نم ايقيقح اءزج تسيل قلخ ةملك " هيلإ فاضم رج لحم يف ةرسكلا

هنم". ءزجلا ك يه
هيف. مامجتسا فيرلا ينبجعي : لثمو

مامجتسا ةملك نأ حضاولا "نم ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لا متشا لدب : مامجتسا
؛ألنا ايناكم اال صتا هب ةلصتم يه امنإو هنم؛ ءزجلا والك فيرلا نم اءزج تسيل

هيف". ثدحي مامجتس ال
اهلكو ، بارضإ لدبو ، نايسن لدبو ، طلغ لدب ىلإ هنومسقيو : ةنيابملا لدب -4

: لوقت نأك ، هدحو لدبلا ةدارإو هنم لدبملا كرت وه ، براقتم ىنعم ىلإ عجرت
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم طلغ لدب : قشمد ( ةيروس ةمصاع قشمد بلح )
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نويضاير لثم:(لا ابئاغ اريمض هنم لدبملا و ارهاظ امسا لدبلا نوكي نأ زوجي -
ريمض مهو ، واولا ب عوفرم لك نم ضعب لدب : مهوقوفتم .( مهوقوفتم او زاف

نم لدب مهوقوفتم ةملك " هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
او". زاف يف واولا

مكو ، ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لك نم لك لدب : مكتعبرأ .( مكتعبرأ متزف ل:( ثمو
ريمضلا نم لدب ةعبرأ " هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ريمض

ال". عاف عقاولا لصتملا
. رهاظ مسا نم ريمض ،وال ريمض نم ريمض لدبي نأ زوجي -ال

نأ ىلع ، ليصفت لدب ىمسيو ، طرشلا و ماهفتس يفاال لدبلا لا معتسا رثكي -
مأ دمحمأ ؟ مويلا رضح نم لثم: ، طرشلا يف نإو ، ماهفتس يفاال ةزمهلا هبحصت

؟ يلع
. ماهفتسا فرح : ةزمهلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ليصفت لدب : دمحم
ةحتفلا ب بوصنم ليصفت لدب : ادمحم ايلع مأ ادمحم ؟أ مويلا تيأر نم

. ةرهاظلا
. قفوي - فظوم نإو بلا ط -نإ دهتجي نم

فرح اهنومسيو " بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم طرش فرح نإ:
ب عوفرم ليصفت لدب : بلا ".ط ليصفتلا إال ديفت اهل،وال لمع ؛ذإال ليصفت

. ةرهاظلا ةمضلا
( ةحصلا هللاب مكدمأ مكدمأ ): لثم لعفلا نم لعفلا لدبي نأ زوجي

( ةيفاص ءامسلا ةيفاص ءامسلا ) لثم . ةلمجلا نم ةلمجلا لدبت نأ زوجي و

: ةبرعم جذامن
ال. جر نورشعو ثالةث ءاج -

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف ثالةث:
. فطع فرح : واولا

. واولا ب عوفرم فوطعم : نورشع
اتنب. نيث ثوال اسمخ تيأر -

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : اسمخ
. فطع فرح : واولا

. ءايلا ب بوصنم فوطعم نيث: ثال
اتنب. نيتسو تسب تررم -

رج. فرح : ءابلا
. ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم ءابلا ب رورجم تس:
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. فطع فرح : واولا
. ءايلا ب رورجم فوطعم : نيتس

جر نورشعو ةعضب ءاج : ةقباسلا ماكح "باأل عضب " ةملك ىلع ددعلا اذه فطعي -
ال.

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : ةعضب
. فطع فرح : واولا

. واولا ب عوفرم فوطعم : نورشع
اتنب. نيعبرأو اعضب تيأر -

. ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : اعضب
. فطع فرح : واولا

ءايلا ب بوصنم فوطعم : نيعبرأ
نم"9-1"، ددع ىلع لدي مهبم ددع وهو " فين " ةملك ددعلا اذه ىلع فطعي -

.( فينو نوث ثال ءاج ) لثم . امئاد ركذم وهو
. واولا ب عوفرم لعاف : نوث ثال

. فطع فرح : واولا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم فوطعم : فين

. افينو نيث ثال تيأر -
. ءايلا ب بوصنم هب لوعفم نيث ثال

. فطع فرح : واولا
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم فوطعم : افين

. فينو نيث ثبال تررم -
رج. فرح : ءابلا

. ءايلا هرج عوالةم ءابلا ب رورجم نيث: ثال
. فطع فرح : واولا

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم فوطعم : فين
هدعب دودعملا نوكي نأ "11-99"الدب ددعلا نأ ةقباسلا ةلثم نماأل حضاو -

. ازييمت برعيو ابوصنم ادرفم
:1000-100 نم ددعلا و-

: ازييمت ال هيلإ افاضم برعيو امئاد درفم هدودعمو ، ريغتي ال ددعلا اذه
. لجر ةئام ءاج -

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : ةئام
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : لجر

. تنب ةئامب تررم -
رج. فرح : ءابلا
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. ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم ءابلا ب رورجم : ةئام
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : تنب

.( لجر فلأب تررم - تنب فلأ تيأر - لجر فلأ ءاج ): كلذكو
ريخ األ ددعلا عبتي دودعملا ،ف فطعلا ب رخآ ددع عم اروكذم ددعلا اذه ناك -اذإ

. امئاد
؛ زييمت ال جر ةملكف ال." جر نورشعو ةسمخو ةئام ءاج :" لجر 125" يف لوقتف

."" نورشع " دعب تءاج ألاهن
دعب تءاج ألاهن هيلإ فاضم لجر ةملك ". لجر ةئامو نورشعو ةسمخ ءاج

." اذكهو ..." ةئام "
. راسيلا ىلإ نيميلا نمو ، نيميلا ىلإ راسيلا نم اهتءارق حصت ةفوطعملا دادع -األ

: اهؤرقت ،50404-2843-1924: دادع الاأل ثمف
ال. جر نورشعو ةعبرأو ةئامعستو فلأ ةنيدملا يف

. لجر فلأو ةئامعستو نورشعو ةعبرأ ةنيدملا يف وأ:
. اباتك نوعبرأو ثوالةث ةئامنامثو نافلأ ةبتكملا يف

. باتك افلأو ةئامنامثو نوعبرأو ثالةث ةبتكملا يف وأ:
الت. ماع عبرأو ةئامعبرأو افلأ نوسمخ ةقطنملا يف
. تنب فلأ نوسمخو ةئامعبرأو عبرأ ةقطنملا يف وأ:

:2،1: ددعلا -
. تنب ةدحاو وأ لجر دحاو لا: ،فالقي درفم ىلإ افاضم الن معتسي أ-ال

، رشع دحأ ). طقف " ىدحإ "و" دحأ " ةغيصب " ةرشعلا عم" ابكرم "1" لمعتسي ب-
.( ةرشع اتنثا ، رشع قبس.(انثا امك قفاوتلا ب اهعم "2" لمعتسيو . ةرشع ىدحإ

: لوقنف دوقعلا ظافلأ عم هيلع افوطعم لمعتسي -
نورشعو يداح وأ: نورشعو دحاو

نورشعو ىدحإ نورشعو ةيداح نورشعو ةدحاو
نورشعو ناتنث نورشعو ناتنثا نورشعو نانثا

لضف "واأل ثينأتلا و ريكذتلا هيف زاج دودعملا نع ددعلا رخأت :اذإ ددعلا ريخأت
: لوقتف ،" ةقباسلا هماكحأ عابتا

وأثالث لاثالةث جر ءاج

ةتس). وأ اتس تانب تيأر

. ينامث وأ اينامث وأ ةينامث جراال تلباق

. ةينامث وأ ينامث وأ اينامث تانب تلباق
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. ةرشع عبرأ وأ رشع ةعبرأ لا جر ءاج

. رشع ةعبرأ وأ ةرشع عبرأ تانب تيأر
يف هقفاويو هظفل يف هفلا خي هيلع اقباس امسا عبتي دماج مسا : نايبلا فطع -4

فيس ريم لأل يبنتملا رعاشلا حئادم تأرق لثم: كلذو ، هتاذ ىلع الةل ،دلل هانعم
. ةلودلا

ريم. نماأل نايب فطع ةلودلا فيس ةملكو ، رعاشلا نم نايب فطع يبنتملا ةملكف
. باتك نم نايب فطع ةلا سر ةملكف ةلا. سر اباتك هنم تيقلت : لثمو

و ريكذتلا يفو ، ريكنتلا و فيرعتلا يفو ، بارع يفاإل هعوبتم عبتي نايبلا فطعو
. عمجلا و ةينثتلا و دارف اإل يفو ، ثينأتلا

حصي ال عضاوم كانه هنأ ريغ لك، نم لك لدب دبال؛ نايبلا فطع بارعإ حصي -
دبال. اهيف نوكي نأ

أل اقسن هومس مهلعلو ، ةفورعملا هفورح نم فرحب فطعلا وهو : قسنلا فطع -5
هيلع فوطعملا قسن فوطعملا ذخأي ثيحب ، ضعب ىلع هضعب الم كلا قسني هن

: ةنيعم ماكحأ يف
يف هيلع فوطعملا كراشي فوطعملا نأ "يأ ةكراشملا قلطم " ديفت : واولا -1

. ميلسو خدلا رضح لثم: ، هريغ وأ ينمز بيترت ىلإ رظنلا نود مكحلا
ر وضحلا يف ميلسو خدلا كارتشا قلطم ديفي انه فطعلا ف

تدافأ انه ءافلا .ف ديعس ف خدلا رضح لثم: ، بيقعتلا و بيترتلا ديفتو : ءافلا -2
. ةزيجو ةرتفب هدعب "يأ هبقع "يف ديعس وأالمث خدلا روضح

هيلع فوطعملل نوكي مكحلا نأ ؛يأ يخارتلا وأ ةلمهملا و بيترتلا ديفتو 3-مث:
. ديعس مث خدلا رضح لثم: ، ةزيجو ريغ ةرتف دوجو عم فوطعملل نوكي وأالمث

نم ءيش عم ؛يأ ةرتفب هدعب ديعس روضحو وأال، خدلا روضح انه مث تدافأ
. يخارتلا

" فانئتسا " فورح نوكت دقو فطع فورح نوكت ال دق ةقباسلا ثلاالةث فرح -األ
.

؛يأ ةياغلا ديفت امك مكحلا يف كارتش اال ديفتف فطع فرح لمعتست : ىتح -4
ارهاظ امسا فوطعملا نوكي نأ اهمهأ ؛ طورشب مكحلا يف ةياغ فوطعملا نأ

انه ليذلا .ف اهليذ ىتح ةكمسلا تلكأ لثم: ، هضعبك وأ هيلع فوطعملا نم اضعب
ىتح اهنبا بحت :األم لثمو ، هيلع فوطعملا نم ضعب ، رهاظ مسا وهو ، لوكأم

. هيلع فوطعملا ضعبك يهو ، فوطعم ءاطخ .فاأل هَءاطخأ
: امهنم دحاو نييعت ،وأ نيئيش نيب ةيوستلا ديفي فطع فرح يهو 5-مأ:

اال ديفت ال ةزمه يهو ،" ةيوستلا ةزمه عم" درت يتلا يه ةيوستلا ديفت يتلا أ-ف
حصي نأ بـ"مأ"،والدب نيتفوطعم نيتيربخ نيتلمج ىلع لخدت ؛لب ماهفتس

انه ةزمهلا .ف بسر مأ حجنأ ءاوس هب متهأ لثم:نل ، امهنم لك نم ردصم كبس
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كبس حصيو ، فطع فرح مأو ، ةيربخ اهدعب ةلمجلا ،و ةيوستلا ةزمه ىمست
: ىنعملا ؛ذإ نيتلمجلا نم ردصم

. نايس يدنع هبوسرو هحاجنف هب متهأ نل
مأ خدلا رضحأ لثم: ، ماهفتس اال ةزمه عم يتأت يتلا يه نييعتلا ديفت يتلا ب-و

؟ ديعس
ةزمه عم ركذ ت يتلا يه " ةلصتم "،"فلا ةعطقنم "و" ةلصتم " ىلإ "مأ" مسقت -
كلت امأو ، فطع فرح اهنإ اهنع: لوقن يتلا يهو ، ماهفتس اال ةزمهو ةيوستلا

. ءادتبا فرحف " ةعطقنم تمسى" يتلا
. نئارقلا نم اهمهفن ىرخأ يناعم ديفت دقو ،" رييختلا "و" ةحاب "اإل ديفتو 6-وأ:
، امهنيب عمجلا وأ هيلع فوطعملا وأ فوطعملا نم دحاو رايتخا اهانعم ةحاب واإل

لثم:
وأ امهنم ادحاو رتخا ً.يأ: ارثن ًوأ ارعش أرقاف كتغل نسحت نأ تدرأ اذإ

اعم. امهرتخا
. ءابد وأاأل ءاملعلا سلا لثم:ج ، طقف دحاو رايتخا ينعيف " رييختلا " امأ
: طورشب إال فطع فرح نوكت ال اهنكل ، كاردتس اال ديفت يهو : نكل -7

.ً ادرفم اهب فوطعملا نوكي 1-نأ
. واولا ب قبست 2-أال

رومأب ركفت .....ال ًادنه نكل بنيز َرأ لثم:مل ، يهن وأ يفنب ةقوبسم نوكت 3-نأ
. كرومأب متها نكل ، سانلا

: طورشب إال فطع فرح نوكت ،وال فوطعملا نع مكحلا يفن ديفت يهو 8-ال:
. ادرفم فوطعملا نوكي 1-نأ

. يفنم ريغ اهلبق الم كلا نوكي 2-نأ
ال دهتجملا حجني )( ًارتفد ال ًاباتك تيرتشا لثم:( ، فطع فرحب نرتقت 3-أال
:مل لثمو . درفم فوطعملا ،و تبثم اهلبق الم ،وكلا فطع فرح انه )."ال" لمهملا

. يفنلا ديكأتل دئاز فرح ،وال فطع فرح واولا . ديعس وال خدلا رضحي
: نيئيش ديفتو ، درفم ىلع ً ادرفم فطعي نيح فطع فرح نوكتو 9-لب:

. قشمد لب ايروس ةمصاع بلح لثم: ، ابجوم كالام اهلبق ام ناك :اذإ بارض أ-اإل
ام ىلإ هقلنو قباسلا مكحلا ءاغلإ : هانعم يذلا بارض اإل ديفي فطع فرح انه لب

لب. دعب
خلادلب حجني لثم:مل ، ايفنم اهلبق ام ناك اذإ كلذو : ةفلا خملا مث رارق ب-اإل
خلاد،مث حاجن مدعب ؛يأ قباسلا مكحلا ب رارق اإل ديفي ، فطع فرح .لب ديعس

. ديعس ح اجن ،يأ اهدعب امل مكحلا اذه ةفلا خم
لضف ،فاأل لصتم عفر ريمض ناك اذإف ؛ ريمض ىلع رهاظ مسا فطع حصي -1

: لثمو وخلاد. انأ ترضح لثم: ، امهريغ وأ يونعم وأ يظفل ديكوتب هلصف
هذه يف هيلع فوطعملا خولاد.ف مويلا اورضح : لثمو خولاد. مهلك اورضح
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يظفللا ديكوتلا ب هلصف دعب هيلع رهاظ مسا فطع حص دقو ، لصتم عفر ريمض
دلا خو مويلا ترضح : لثم ." مويلا " امهريغب "،وأ مهلك " يونعملا ديكوتلا "انأ"وأب

وخ كتيأر لثم: ، لصفلا بجي رجفال وأ بصن ريمض ناك اذإو -2
وخلاد. كب تررم : لثمو .ً لااد

فرصلا نم عونمملا

ةحتفلا ب رجيو ، نيكمتلا نيونت هلخدي ال برعم مسا وهو : فرصلا نم عونمملا
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يتلا ءامس .واأل ةرسكلا ب رجي هنإف لأ هتلخدأ وأ فيضأ ،إالاذإ ةرسكلا نع ةباين
يلا: تلا وحنلا ىلع اهبيترت نكمي فرصلا نم عنمت

: دحاو ببس ل فرصلا نم عنمت ءامسأ وأال:
. ىليل ترضح لثم: ، ةدودمملا وأ ةروصقملا ثينأتلا فلأ -1

. رذعتلا اهروهظ عنم ةردقم ةمضب عوفرم لعاف : ىليل
اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم هب لوعفم : ىليل ...... ىليل تيأر : لثمو

. رذعتلا
األفل ىلع ةردقم ةحتف هرج عوالةم ءابلا ب رورجم : ىليل ... ىليلب تررم : لثمو

. رذعتلا اهروهظ نم عنم
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم تعن : ءارمس ُءا........ رمس ةأرما هذه : لثمو

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم تعن ءار: َءار.........مس مس ةاتف تيأر
نع ةباين ةرهاظلا ةحتفلا ب رورجم تعن ءا: رمس َءار..... مس ةاتفب تررم : لثمو

. ةرسكلا

وأثالةث نافرح هريسكت فلأ دعب ريسكت عمج لك : عومجلا ىهتنم ةغيص -2
هذه ): لوقنف ، انكاس ثلاالةث هذه نم طسو األ فرحلا نوكي نأ طرشب ، فرحأ

).و ةزاتمم َبراجت ملا علا ىرجأ .و َدجاسمب تررم .و َدجاسم تلخد .و ُدجاسم
اطرش سيل ،يأ امههبشي ام )وأ ليعافم وأ لِعافم نزو:( ىلع اهيف االمس نوكي
نزو ىلع تسيل "ثمال دعاوس " ةملكف ؛ يفرصلا نزولا اذه ىلع االمس نوكي نأ

ىهتنم ةغيص تناك "-واذإ لعاوف " وهو اههبشي نزو ىلع يه امنإو " لعافم "
هنإف - ةرسك اهلبق ةددشم ريغ ةمز ال ءاي هرخآ ً-يأ اصوقنم امسا عومجلا
رجلا و عفرلا عم ءايلا فذح ةظح ،عممال فرصلا نم عونمملا بارعإ برعي
نيكمتلا نيونت سيل نيونتلا اذه نكل ، اهلبق يذلا فرحلا ىلع نيونت دوجوو

نم ةبيط ٍعاسم ".(هل ٍعاسم " ةملك يف ثمال لوقنف ، ضوعلا نيونت وه امنإو
.( ريخلا

. ةفوذحملا ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم رخؤم أدتبم : عاسم
.( ةبيط ٍعاسم يف هدهج لذبي ): لثمو

. ةفوذحملا ءايلا ىلع ةردقم ةحتف هرج عوالةم يفب رورجم : عاسم
.( ةبيط َيعاسم لذبي ): لثمو

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : يعاسم
، رجلا و عفرلا يف ةرسكلا و ةمضلا تردقو ، ءايلا تيقب لأب االمس اذه نرتقا اذإو

.( ةديمحلا يعاسملا تحجن ): لثم . ةحتفلا تيقبو
. لقثلا اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم لعاف : يعاسملا

( ةديمحلا يعاسملا يف هدهج لذبي وه ): لثمو
. لقثلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةرسك هرج عوالةم يفب رورجم : يعاسملا
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.( ةديمحلا َيعاسملا لذبي وه ): لثمو
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : يعاسملا

: نامسق هذهو ببسين، ل فرصلا نم عنمت ءامسأ : ايناث
. رخآ ببس بناجب املع هيف االمس نوكي نأ الدب مسق أ-

. رخآ ببس بناجب ةفص هيف االمس نوكي نأ الدب مسق ب-
اآلةيت: بابس لأل كلذو ؛ فرصلا نم عونمملا ملعلا أ-

ترز .و ُّكبلعب هذه لثم:( ، تومرضح ، كبلعب لثم: ايجزم ابيكرت ابكرم ناك 1-اذإ
.( َّكبلعبب تررم .و َّكبلعب

،( ناحطق ، ناضمر ، نابعش لثم:( نيتديزم نونو فلأب اموتخم ناك 2-اذإ

.( َناضمر رهش يف نآرقلا لزنأ .و َناضمر تمص .و نآرقلا رهش ُناضمر ): لوقن
يلا: تلا وحنلا ىلعاثنؤم ملعلا ناك 3-اذإ

ًمأ اثنؤم ناكأ ءاوس ثينأتلا ءاتب اموتخم ناك اذإ ابوجو فرصلا نم عنمي أ-
.( ةمطاف ، ةيواعم لثم:( ،ً اركذم

ثالةث ىلع ديزي نكلو ، ءاتلا ب موتخم ريغ ناك اذإ ابوجو فرصلا نم عنمي ب-
.( داعس ، بنيز لثم:( فرحأ

لثم: طسولا كرحم ثالايث ناكو ، ءاتلا ب موتخم ريغ ناك اذإ ابوجو عنمي جـ-
. ءاسنل عأالم ءامسأ )؛ رحس ، رمقو ، لمأ )

: لوقنف ،( دعو يم، دنه، لثم:( طسولا نكاس ثالايث ناك اذإ ازاوج عنمي د-
.( ٍدنهب وأ َدنهب تررم .و اًدنه وأ َدنه تيأر ٌدنه.و وأ ُدنه ترضح )

.،( ليعامسإ ، ميهاربإ لثم:( ثالايث، نوكي أال طرشب ايمجعأ ملعلا ناك 4-اذإ
.( طولو حون لثم:( فرص ثالايث ناك اذإف

،( شيعي - ركشي - عبني - دمحأ زعت- ، ديزي لثم:( لعفلا نزو ىلع ملعلا ناك 5-اذإ
.( وحنلا يف روهشم باتك شيعي لثم:(النب

بلغ ،واأل رخآ نزو ىلإ نزو نم االمس ليوحت هانعمو ال. ودعم ملعلا ناك 6-اذإ
: اهلصأ نإ نولوقي مهف )؛ لحز رفز، رمع، لثم:( " لَعُف " نزو ىلع نوكي نأ

عمج لثم:( ،" لعف " نزو ىلع يتلا ديكوتلا ظافلأ كلذكو .( لحاز ، رفاز ، رماع )
.( عتك ،

اآلةيت: بابس لأل نوكتف فرصلا نم عنمت يتلا ةفصلا ب-امأ
.( نابعت – نارهس لثم:( نيتدئاز نونو فلأب ةموتخملا ةفصلا -1

يذلا " لعفأ " نزو ىلع نوكت نأب كلذو ، لعفلا نزو ىلع ةفصلا نوكت 2-نأ
.( ءارضخ .... رضخأو ءارمح .... رمحأو ءاقرز ... قرزأ لثم:( "عفالء"، هثنؤم

األ دحأ ةفصلا تناك اذإ كلذو ، رخآ نزو نم ةلوحم ، ةلودعم ةفصلا نوكت 3-نأ
دَحْوَمو داَحُأ ): يهو ،" لَعْفَم لا"وأ" "َعُف نزو ىلع تناكو األلو، ةرشعلا دادع



يوادنهلا يلع نيسح فص-3- ملعم يلمعلا وحنلا

XLIII

سدسمو سادس - سمخمو سامخ - عبرمو عابر - ثلثمو -ثالث ىنثمو ءانث -
.( رشعمو راشع - عستمو عاست - نمثمو نامث - عبسمو عابس -

. ةعبرأ ةعبرأ ذيم تلاال لخد : اهلصأ .( عابر ذيم تلاال لخد لثم:(

" ىرخأ " هدرفم ، ثنؤم عمجل فصو يه يتلا " رَخُأ " ةملك اضيأ ةلودعملا ةفصلا و
تارعاش كانهو ، ةرعاش ءاسنخلا لثم:( ءاخلا حتفب " رَخآ " هركذمو

.( رَخُأ تايبرع
، ةيرعشلا ةرورضلا ب فرعي ام وهو ، رعشلا يف فرصلا نم عونمملا نوني -دق

. امئاد االمس فرصت ةحيصف ةيبرع ةجهل كانهو

دودعملا و ددعلا
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: ددعلا -1
ال دلل ىنثملا بو درفملا ب ىفتكي ؛ذإ نيددعلا نيذه برعلا لمعتسي 2،1:ال ددعلا أ-

امهنكلو . ةأرما ةدحاو تءاج لا: والقي لجر دحاو ءاج لا: ؛فالقي امهيلع ةل
،"12،11" بكرملا ددعلا النعم معتسي امك ، فصولل ً ارخؤم اددع الن معتسي

خلإ". ...22،21" هيلع افوطعمو
اركذم دودعملا ناك نإف ، دودعملل افلا خم ددعلا اذه لمعتسي :10-3 نم ددعلا ب-

نأ ً،والدب اركذم ددعلا ناك ً اثنؤم دودعملا ناك نإو ،ً اثنؤم ددعلا ناك ً
وه امل ًخالاف ازييمت ال هيلإ ً افاضم برعي ً ارورجم اعمج دودعملا نوكي

ثال ءاج ): لوقنف ، طقف ابوصنم امسا نوكي يوحن حلطصم زييمتلا ؛ألن روهشم
طالب). ُةث

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف ثالةث:
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم طالب:

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : عبرأ .( تابلا ط عبرأ تيأر ): لثمو
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : تابلا ط

ةرج عوالةم ءابلا ب رورجم ةتس: .( تابلا ط تسبو طالب ةتسب تررم ): لثمو
. ةرهاظلا ةرسكلا

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم طالب:
َينامث تيأر طالبٍ ُةينامث ءاج : لثم : هؤاي تيقب افاضم ناك "8":-اذإ ددعلا

تا طبلا
هؤاي تيقب اركذم ادودعم دصقت تنأو فاضم ريغ ناك -اذإ

ةينامث لاطالب نم تيأرو ةينامث لاطالب نم ءاج : لثم . هثينأت عم
؛ صوقنملا االمس ةلماعم لموع اثنؤم ادودعم دصقت تنأو فاضم ريغ ناك -اذإ

ٍنامثب تررمو ٍنامث تانبلا نم تءاج لثم: . رجلا و عفرلا يف هئاي فذحب يأ
اًينامث تيأرو

. َينامث تا بلا نماطل تيأر : لوقتف فرصلا نم هعنم بصنلا يف زوجيو
ديزي نعثالةثوال لقي ال ددع ىلع لدت يهو " عضب " ةملك عونلا اذهب قحتلي -

عضب تءاج طالب- ةعضب تءاج : لثم . هسفن لا معتس اال لمعتستو ، ةعست ىلع
تا. طبلا

، درفملا ىلإ امئاد هدرم ثينأتلا و ريكذتلا رابتعاو ، دودعملا فلا خي ددعلا اذه و
درفملا نكلو سملا، ثنؤم عمج " تامامح " ةملك ". تامامح ةسمخ هذه : لوقتف

تربعو ٍلا يل عبس ترم : لوقت اذكهو ." ددعلا انثنأ كلذلو ؛ ركذم وهو " مامح وه"
ةيتف ةعبرأ تلباقو ةيدوأ ةسمخ

ددعلا مث نانثاو دحاو ددعلا : نيأزج نم بكرم ددعلا اذه :12،11 ددعلا جـ-
" رشع دحأ " برعيو ، اثينأتو اريكذت دودعملا عم اقفاوتي نأ الدب نآزجلا ،و ةرشع

ىلع ىنثملا بارعإ األلو ءزجلا برعيف رشع انثا امأ ، نيأزجلا حتف ىلع ءانبلا ب
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نيأزجلا حتف ىلع ينبم لعاف : رشع دحأ طابلا). َرشع َدحأ ءاج تلالاي:( وحنلا
عفر. لحم يف

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت طابلا:
.( ًايضاق َرشع َدحأ تيأر ): لثمو

. بصن لحم يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم هب لوعفم : رشع دحأ

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت : ًايضاق
.( ًارايط َرشع َدحأب تررم ): لثمو

رج. فرح : ءابلا
. ءابلا رجب لحم يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم : رشع دحأ

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت : ارايط
.( ًةضرمم َةرشع ىدحإ تءاج ): لثمو

ىلع ينبم ىدحإ " عفر لحم يف نيأزجلا حتفلا ىلع ينبم لعاف : ةرشع ىدحإ
." رذعتلا هروهظ نم عنم ردقم حتف

رشع انثا ءاج - ةبلا ط ةرشع ىدحإب تررم - ةبلا ط ةرشع ىدحإ تيأر يف: اذكهو
طًابلا.

هئزج يف حتفلا ىلع ينبم األفل هئزج يف باألفل عوفرم لعاف : رشع انثا
. يناثلا

نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ىنثملا نون لدب : رشع بارعإ زوجي وال
." بارع

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت طابلا:
األلو، هئزج يف ءايلا ب بوصنم هب لوعفم : رشع ينثا طًابلا). رشع ينثا تيأر )

. يناثلا هئزج يف حتفلا ىلع ينبم
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت طابلا:

طابلا). رشع ينثاب تررم )
األلو، هئزج يف ءايلا هرج عوالةم ءابلا ب رورجم : رشع ينثا رج.و فرح : ءابلا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت .طابلا: يناثلا هئزج يف حتفلا ىلع ينبم
.( ةبلا ط ةرشع اتنثا تءاج )

هئزج يف حتفلا ىلع ينبم األلو، هئزج يف باألفل عوفرم لعاف : ةرشع اتنثا
. يناثلا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت : ةبلا ط
.( ةبلا ط ةرشع يتنثاب تررم .و ةبلا ط ةرشع يتنثا تيأر يف:( اذكهو

" ةرشع عم ةعست ىلإ "ثالةث نيأزج نم بكرم ددعلا اذه :19-13 نم ددعلا د-
ىنبُيو هل اقفاوم نوكي يناثلا ءزجلا ،و هلصأك دودعملل افلا خم نوكي األلو ءزجلا
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طابلا) َرشع ثالَةث ءاج ): نيأزجلا حتف ىلع
عفر. لحم يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم لعاف : رشع ثالةث

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت طًابلا:
.( ةبلا ط َةرشع َعبرأ تيأر )

. بصن لحم يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم هب لوعفم : ةرشع عبرأ
طبلاا). َرشع َةعستب تررم )

رج. فرح : ءابلا
. ءابلا رجب لحم يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم : رشع ةعست

لا معتس اال لمعتستو ، اضيأ بيكرتلا اذه "و ةرشع "عم" عضب " ةملك بكرت -
: هسفن

طبلاا). َرشع َةعضب ءاج )
. لعاف عفر لحم يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم لعاف : رشع ةعضب

يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم هب لوعفم : ةرشع عضب .( ةبلا ط َةرشع َعضب تيأر )
. بصن لحم

يف ةرشع دقعلا ؛ألن دوقعلا ظافلأ ىمسي ددعلا اذه :90-20 نم ددعلا هـ-
برعيو ملا سلا ركذملا عمجب قحلم ؛ألهن اثينأتو اريكذت ريغتي ال وهو ، ةيبرعلا

: هبارعإ
. واولا ب عوفرم لعاف : نورشع .(َ طابلا نورشع ءاج )

. ءايلا ب بوصنم هب لوعفم نيث: ).ثال ةبلا ط نيث ثال تيأر )
هرج عوالةم ءابلا ب رورجم : نيسمخ رج. فرح : ءابلا طابلا). نيسمخب تررم )

. ءايلا
اهنم لك ذخأيف ةعست ىلإ نمثالةث ددعلا ىلع واولا ب ددعلا اذه فطعي -دق

. روكذملا همكح

: ددعلا فيرعت
: هجوأ ثالةث كل زاج افاضم ددعلا ناك -اذإ

ثالةثلاط ءاج ): لثم لضف وهاأل اذهو ، هدحو هيلإ فاضملا ىلع لا"لأ" خدإ أ-
.( باتكلا فلأ ت يرتشاو . تابلا ثالةثاطل تءاج الب.و

ثلاالةثلاطالب.و ءاج ): لثم اعم هيلإ فاضملا و ددعلا ىلع لا"لأ" خدإ ب-
.( باتكلا األفل تيرتشاو . تابلا ثلاالةثلاط تءاج

ط ثلاالةث ءاج ): لثم اهلقأ اذهو ، هيلإ فاضملا نود ددعلا ىلع لا"لأ" خدإ جـ-
.( باتك األفل تيرتشاو . تابلا ط ثلاالةث تءاج الب.و

: لثم . طقف األلو ءزجلا ىلع لا"لأ" خدإ لضف ،فاأل ابكرم ددعلا ناك -اذإ
ط رشع ةسمخلا ب تررم .و ةبلا ط ةرشع ثلاالث تءاج طًابلا.و رشع ثلاالةث ءاج )

ابلا.
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طابلا.و نورشعلا ءاج ): لثم "لأ" هيلع تلخد دوقعلا ظافلأ نم ددعلا ناك -اذإ
.( ةبلا ط نيرشعلا تيأر

هيلع فوطعملا و فوطعملا ىلع "لأ" لخدت دوقعلا ظافلأ عم فطعلا حةلا يف -
.( ةبلا ط نيث وثلاال تسلا تيأر طابلا.و نورشعلا ثلاالةثو ءاج ): لثم

:" لعاف " نزو ىلع ددعلا ةغايص
اريكذت هفوصوم قفاويو ةفص، هلمعتسنل ددعلا نم " لعاف " ةغيص قاقتشا زوجي

يلي: امك اثينأت وأ
ط تءاج ً-و ادحاو طًابلا تيأر - دحاو بلا ط ءاج ): لثم 10-1 نم ددعلا -

لصفلا و سماخلا دهعم وهلا اذه ): لثمو ( ةسداس ةبلا ط تيأرو - ةسماخ ةبلا
ةغيص لمعتست ).و ةنماثلا ةبيقحلا نم ةعساتلا ةلا سرلا تأرق ): لثم )و عباسلا

( ةعبرأ عبار لثم:(خدلا ةنيعم دادعأ نم ءزج هنأ ىلع الةل دلل ددعلا نم " لعاف "
نأو ، ةعبرأ نم دحاو "ً نأ"خلااد اذه ىنعمو ".( تس ةسداس ىملس .و(

وهف األلو؛ همكح ىلإ داع هيلإ افاضم عقاولا ددعلا تس،و نم ةدحاو " ىملس "
ددعلا داز هنأ ىلع الةل دلل لمعتسي دقو ." ثنؤملا عم ركذمو ، ركذملا عم ثنؤم

.( سمخ ةسداس ىولس ).و( ةعبرأ سماخ لثم:(خدلا ، ادحاو هلبق يذلا
." سماخلا هبيترت نأ ،يأ ةعبر األ لمكأ يذلا وه خدلااً نأ "يأ

قفاوت طرشب األلو ءزجلا نم لعاف نزو ىلع ددعلا غاصي : بكرملا ددعلا -
بلا ءاجاطل ): لثم نيأزجلا حتف ىلع ءانبلا ةفص،عم ألهن دودعملا عم نيأزجلا
.( َرشع َعساتلا بلا بلاط تررم .و َةرشع َةسداسلا ةبلا لاط تيأر .و َرشع َثلا ثلا

غوصم ددع ىلع فطعت اهنكلو ؛ لعاف مسا اهنم غاصي ال دوقعلا ظافلأ -
ةبلا ولاط نورشعلا و يداحلا وأ: نورشعلا و دحاولا باط لا ءاج ): لثم هنم

ةأرم ولا نوث وثلاال عساتلا لجرلا و نورشعلا و ةيداحلا وأ: نورشعلا و ةدحاولا
.( نوسمخلا و ةعساتلا

طالب ثالةث ءاج لثم:( ، اهدودعم نم إال اهبارعإ فرعي ،وال ةمهبم ةملك ددعلا -
.(

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف ثالةث:
.( تاعاس رستثالث ): لثمو

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ ثالث:
.( تاءارق ثالث تأرق ): لثمو

." اذكهو "... ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم قلطم لوعفم ثالث:
ةصاخ االت معتسا اهلو ، ةنيعم ءايشأ نع اهب ىنكي : تيك - اذك - نيأك 1-مك-

يلا: تلا وحنلا ىلع
: ةرثكلا نع رابخ ،وألإل ماهفتس لال نوكتف ، ددعلا نع ةيانك لمعتست مك:

األ ىلع بوصنم درفم يمتيز اهل نوكيو ، ددعلا نع اهب لأس :ن ةيماهفتس أ-مكاال
ةينبم يهو رج، فرح اهقبس إالاذإ ماهفتس اال تاملك نأش ةرادصلا اهلو ، حصف
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: لوقتف الم، كلا يف اهعقوم بسح بارع نماإل لحم اهلو امئاد نوكسلا ىلع
؟). مويلا باغ طابلا (مك

. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا مك:
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت طابلا:

وه. هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و ضام لعف : باغ
ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

؟). مويلا ت لباق طابلا :(مك لثمو
هب. لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا مك:

. زييمت طابلا:
. لعافو لعف ت: لباق

؟). مويلا ت من ةعاس (:مك لثمو
. نامز فرظ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا مك:

. زييمت : ةعاس
. لعافو لعف ت: تمن

؟). نوحباسلا حبس يمالً :(مك لثمو
. ناكم فرظ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا مك:

؟). مويلا تأرق ً ةءارق :(مك لثمو
. قلطم لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا مك:
؟). اذه تيرتشا ٍةريل مكب اذه؟)و( تيرتشا ًةريل مكب ): لثمو

رج، فرح ءابلا : مكب

قلعتم ةلمجلا هبشو ، ءابلا رجب لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا مكو:
. ىرتشاب

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت :ً ةريل
." ٍةريل نم مكب : ريدقت "ولا مكب قلعتم ةلمجلا هبشو ، نمب رورجم مسا : ٍةريل

. هيلإ افاضم " ةريل "، افاضم "مك" بارعإ نكميو
نوكيو ، ةيربخ ةلمج يف ريثكلا ددعلا نع اهب ىنكي ةملك يهو : ةيربخلا ب-مك
نأ زوجيو ،" فلأو ةئامب اههبشل " حصف األ ىلع ً ارورجم ً ادرفم اهدعب ام
ىلع ةينبم يهو "نم" رجلا فرحب هرج زوجيو ،ً ارورجم ً اعمج نوكي

:(مك لوقتف ةلمجلا يف اهعقوم بسح بارع نماإل لحم اهلو امئاد نوكسلا
.( ضر يفاأل هللا ةملك رشني نأ ليبس يف دهاج ٍنمؤم

عفر. لحم يف نوكسلا ىلع ينبم أدتبم مك:

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : نمؤم
وه. هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و ضام لعف : دهاج
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ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
خدلا!). أرق ٍباتك مكف بو دؤ ئراق :(خلاد لثمو
. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم هب لوعفم مك:

. هيلإ فاضم : باتك
. لعافو لعف خلاد: أرق

أرق!). ةعاس مكو ): لثمو
. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ مك:
.(! اوبعتي ملو نوحباسلا حبس ليم :(مك لثمو

. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ناكم فرظ مك:
.(! ئطخي ملو خلاد أرق ةءارق :(مك لثمو

. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم قلطم لوعفم مك:
خلاد!). أرق باتك نم :(مك لثمو

. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم هب لوعفم مك:

. مكب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : باتك نم
خ أرق :(مك لثم لعفلا ىلع اهلوخد حصيف ةيربخلا مك دعب االمس فذح نكمي و

.(! بتك مكو دلا
يأو ، فاكلا : نيتملك نم ةبكرم ، ةيربخلا "مك" ىنعم ىلع لدت ةملك : نيأك

ىلع ةينبم يهو . اًقفوو اًلصو اًنون - بلغ األ ىلع - اهنيونت بتكي يتلا ةنونملا
يتأي نأ رج،والدب لحم يف نوكت وال بصن وأ عفر لحم يف نوكتو نوكسلا
ُلِمْحَت اَل ٍةَّباَد ْنِم ْنِّيَأَكَو }: لثم اهب قلعتم "نم" رجلا فرحب رورجم مسا اهدعب

.{ اَهَقْزِر
عفر. لحم يف نوكسلا ىلع ينبم أدتبم : نيأك

. نيأكب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : ةباد نم
. يفن فرح ال:

يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا ،و رتتسم ريمض لعافلا ،و عراضم لعف : لمحت
ربخ. عفر لحم

خدلا!). دعاس جاتحم نم نيأك ): لثمو
. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم هب لوعفم : نيأك

: ةفلتخم االت معتسا ةملكلا هذه لمعتست اذك:
: لثم "اذ" ةراش اإل مسا نمو " فاكلا " هيبشتلا فرح نم ةنوكم نوكت دقف أ-

اذك.) ريمس رضحو اًبكار خلاد رضح )
رجب لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا .اذ: رجو هيبشت فرح فاكلا اذك:

هيبنتلا اهب"اه" قحلت نأ زوجيو حلا. فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو . فاكلا
.( اذكه سرلاة تبتك ): لثم
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. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم هيبنت فرح :اه اذكه
رجب لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا اذو: . رجو هيبشت فرح : فاكلا و

ةفص فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو . فاكلا
. هوخأ اذكهو ، قداص خلاد

ربخ فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو . رورجمو راج اذك: . هيبنت فرح :اه اذكه
. مدقم

. هيلإ فاضم ءاهلا .و رخؤم أدتبم : هوخأ
ىلع ةينبم نوكتف ؛ ليلق وأ ريثك ددع ىلع لدتو ةدحاو ةملك نوكت دقو ب-
ابوصنم اهزييمت نوكي نأ ،والدب اهعقوم بسح بارع نماإل لحم اهلو نوكسلا

.( رضح طًابلا اذكو اوبيغت نوريثك ): لثم ً اعمج ًوأ ادرفم ً
عفر. لحم يف نوكسلا ىلع ينبم أدتبم اذك:

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت طًابلا:
وه. هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و ضام لعف : رضح

ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
.( طًابلا اذك تيأر ): لثمو

. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم هب لوعفم اذك:
.( طًابلا اذكب تررم ): لثمو

. ءابلا رجب لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : اذكو رج، فرح ءابلا : اذكب
.( ةعاس اذك ت :(من لثمو

. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ اذك:
يمال). اذك ترس ): لثمو

. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ناكم فرظ اذك:
.( ةءارق اذك تأرق ): لثمو

. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم قلطم لوعفم اذك:
طالًاب). اذك تيأر ): لوقتف قبس؛ ام لك يف زييمتلا عمجت نأ كنكميو

، فطعلا ب رركت دقو ددع، ريغ نع ةيانك نوكتو اضيأ ةدحاو ةملك نوكت دقو جـ-
: لوقتف

؟). اذكو اذك موي ركذتأ )
. هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم هيلإ فاضم اذك:

ىلو. األ اذك ىلع ةفوطعم اذكو ، فطع فرح واولا : اذكو
لوق عقو-وأ- ءيش -نع ثيدح نع( اهب ىنكي ةدحاو ةملك يهو : تيذو َتْيَك
حتف ىلع ةينبم ةدحاو ةملك اهتخأ عم دعتف ، فطعلا ب اهراركت بجيو ،( ليق

-قلا انروضحب َتْيَكو َتْيَك خلاد: :(قلا لثم بارع نماإل لحم اهلو ، نيأزجلا
( انروضحب تيذو تيذ خلاد:
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عفر. لحم يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم أدتبم : تيكو تيك
لصتم ريمض -انو رجلا فرحب رورجم مسا : روضح – رج فرح ءابلا ان: روضحب

ربخ. فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو . ةفاض رجباإل لحم يف
. لوقلا لوقم بصن لحم يف ربخلا و أدتبملا نم ةلمجلا و

.( تيذو تيذ خدلا لعفو – تيكو تيك خلاد لعف ): لثمو
هب. لوعفم بصن لحم يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم مسا : تيكو تيك

لإل ةمز ،مال هتاذب ءيش ىلع لدت ،وال ةمهب م تاملك ريغ: -يأ- ضعب لك- -2
يف اههبشت ىرخأ تاملك كانهو . هيلإ فاضت امم إال اهلولدم فرعي ،فال ةفاض
كلذك تاملكلا هذه تناك املو هبش...". - لثم ": وحن ةفاض لإل اهتمز موال اهماهبإ
" ضعبلا و لكلا " لمعتسا دق نيدلوملا ضعب ناك نإو "لأ"اهب، قاحلإ عنتما
حصف .واأل ةصاخ طورشب " ريغلا " مهضعب لمعتسا امك ،" قطنملا " يف ةصاخبو
امب ددحتي امنإ ةلمجلا نم تاملكلا هذه عقوم "لأ".و نود اعيمج اهلا معتسا

: هيلإ فاضت
طلا ضعب رفاس ): لوقتف هيلإ فاضملا بسح ةفلتخم عقاوم عقت " ضعب " ةملك أ-

الب)
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : ضعب

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : ضعب الب). طلا ضعب تلباق ): لوقتو
ةرسكلا هرج عوالةم ءابلا ب رورجم : ضعب الب). طلا ضعبب تررم ): لوقتو

. ةرهاظلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : ضعب .( طيشن الب طلا ضعب ) لوقتو

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : ضعب .( تقولا ضعب تمن ): لوقتو
ةحتفلا ب بوصنم قلطم لوعفم : ضعب .( باجع اإل ضعب هب تبجعأ ): لوقتو

. ةرهاظلا
الب). طلا لك ءاج ): لثم اضيأ هيلإ فاضملا نم اهبارعإ فرعي "لك" ةملك ب-

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف لك:
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم لك: الب). طلا لك تيأر ): لثمو

. ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم ءابلا ب رورجم لك: الب). طلا لكب تررم ): لثمو
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم لك: .( صلخم قداص لك ): لثمو

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ لك: .( موي لك ه بحاص :(أ لثمو
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم قلطم لوعفم لك: .( بحلا لك هتببحأ ): لثمو

الب طلا ءاج ): لثم دكؤملا ىلع دوعي ريمض اهقحليف اديكوت "لك" لمعتست -
.( مهلك

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ديكوت لك:
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ديكوت لك: .( مهلك الب طلا تيأر ): لثمو

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم ديكوت لك: .( نهلك تابلا بطلا تررم ): لثمو
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اضيأ تعنلل لك- – ةملك لمعتست -و

ةمضلا ب عوفرم تعن لك: ( لجرلا ُّلك لجرلا وه هص ال خإب نمؤمل :(ا لثم
. ةرهاظلا

لا حلا ءيجم حصو ؛ نيتفرعم دعات ةفاض لإل نيتمز "مال ضعبو "لك تناك -وامل
( ابتاك ٍضعبب تررم و ائراق ٍّلكب تررم لثم:( ةفرعم لا حلا بحاص ألن امهدعب

.
ىلع الن دتف ، هيلع لدت يذلا ىنعملا رابتعاب " ضعبو "لك ىلإ رظنلا حصي -و

مكلك .و نودهتجم الب طلا .ولك دهتجم الب طلا لك ): لوقتف عمج؛ ىلع وأ درفم
.( تاصلخم تابلا طلا .ولك ةصلخم تابلا طلا .ولك نوصلخم مكلك .و صلخم

امساو طرش مساو ماهفتسا مسا اهرابتعاب ؛ ةريثك االت معتسا جـ-"يأ"لاه
ءادنلا يف لا يف إال ةفاض لإل ةمز مال يهو ، صاصتخ واال ءادنلا باب يفو ال وصوم

؟) مويلا رفاس لجر :(ُّيأ لثم هيلإ فاضملا نم اهبارعإ ددحتيو ، صاصتخ واال
.

. أدتبم ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ماهفتسا مسا يأ:
؟). مويلا تلباق لجر :(َّيأ لثمو

هب. لوعفم ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ماهفتسا مسا يأ:
؟). مويلا تررم بلا ط يأب ): لثمو

. ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم ءابلا ب رورجم ماهفتسا مسا يأ:
.( ءاشت موي َّيأ ينلباق ): لثمو

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ يأ:
.( ةباتك َّ يأ بتكيو ةءارق خلادَّيأ أرقي ): لثمو

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم قلطم لوعفم يأ:
.(! ملعم ٌُّيأ ملعم :(خلاٌد لثم اتعن "يأ" لمعتست -

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم تعن يأ:
. رعاش اَّيأ رعاش تيأر

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم تعن يأ:

.(! سراف ِّيأ سرافب تررم ): لثمو
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم تعن يأ:

.( ملعم َّ يأ ملعملا مرتحأ ): لثم –حاالً -يأ لمعتستو
. ةرهاظلا ةحتفلا ب ةبوصنم يأ:حلا

هيلإ فاضت ام بسح برعتو حاالاهت، رثكأ يف ةفاض لإل يهف ريغ" " ةملك د-امأ

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف ريغ: .( دحاو ريغ رضح ): لثم
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. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم ريغ: .( دحاو ريغ تيأر ) لثمو
. ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم رورجم ريغ: .( دحاو ريغب تررم ): لثمو

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ريغ: الن). مهملا حجان ريغ ): لثمو
. ربخلا دسم دس لعاف الن: مهملا . ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : حجان

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ ريغ: لا). اإلمه ريغ داهتج :(اال لثمو
ةحتفلا ب بوصنم قلطم لوعفم ريغ: .( كبهذم َريغ خلاد بهذي ): لثمو

. ةرهاظلا

دعب نيونت نود برعتف ، هيلإ فاضملا ىونُيو اظفل ةفاض نعاإل ريغ" " عطقت -
اذه تأرق و ُريغ سيل باتكلا اذه تأرق لثم:( "ال" ةملك دعبو ،" سيل " ةملك

َريغ) ال باتكلا
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم سيل ربخ ،وأ ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم سيل مسا ريغ:

باتكلا اذه تأرق ): لثم ةنونم برعتف ىنعمو اظفل ةفاض -نعاإل ريغ - عطقت -و
ب بوصنم سيل ربخ ريغ: ُريغ). سيل باتكلا اذه تأرق ): لثمو .( اًريغ سيل

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم سيل مسا ،وأ ةرهاظلا ةحتفلا
ةمضلا ب عوفرم تعن ريغ: .( كُريغ بلا ط ءاج ): لثم اتعن ريغ" " لمعتست -و

. ةرهاظلا
.( كريغ بلا طب تررم ): لثمو .( كريغ ً طبلاا تيأر ): لثمو

حاالهت يف "إال" دعب ىنثتسملا بارعإ برعتف ءانثتس يفاال ريغ" " لمعتست -و
. ةفلتخملا

: اًدبأ - ُّطَق -3
: لوقتف ،ً ايفنم يضاملا نمزلا قارغتس ال فرظ اهمضو ءاطلا ديدشتب طق: أ-

نامزلا قارغتس ال فرظ طق: .( طق كلذ لعفأ ).و(مل طق كلذ تلعف (ام
.( طق كلذ لعفأ :(ال مهضعب لوقيو . بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم يضاملا

أطخ. وهو .( طق كلذ لعفأ و(نل
اإل كطق ): لثم اهبارعإ برعتو " بسح " ىنعمب نوكتف ةنكاس "طق" لمعتست -و

عفر. لحم يف نوكسلا ىلع ينبم أدتبم طق: .( لمعلا يف خالص
. هيلإ فاضم رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم ريمض : فاكلا

يف اإلخالص كبسح " ةلمجلا ريدقتو . ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ اإلخالص:
." لمعلا

ال خإ ينطق ): لثم يفكي ىنعمب عراضم لعف مسا يهف نون –طق- قحل -واذإ
.( كُص

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف مسا طق:
. بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم فرح ، ةياقولا نون : نونلا
هب. لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءايلا
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حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا .و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف كص: ال خإ
. هيلإ فاضم رج لحم يف

ً).و ادبأ كل صلخأس ): لثم . لبقتسملا نامزلا قارغتس ال فرظ :ً ادبأ ب-
.(ً ادبأ كلذ لعفأ (نل

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم لبقتسملا نامزلا قارغتس ال فرظ : ادبأ

.(ً ادبأ كلذ تلعف ً).و(ام ادبأ كلذ لعفأ ل:(مل وقي نم ئطخيو
: طقف - بسحف - بسح -4

االن: معتسا هلو ، ناكم ىلع وال نامز ىلع لدي ال دماج مسا : بسح
اآلةيت: عقاوملا عقيف ىنعمو اظفل افاضم نوكي أ-نأ

هللا). انُبْسَح لثم:( يف ربخ وأ أدتبم -
نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انو ، ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم مدقم ربخ : بسح

. هيلإ فاضم رج لحم يف
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم الةل جلا ظفل هللا:

.(! ىلا بهللاعت ُنامي اإل كِبْسحب ): لثمو
. دئاز رج فرح : ءابلا

فرح ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم : بسح
. دئازلا رجلا

. هيلإ فاضم رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : نامي اإل

.( انبسح هللا ): لثمو
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم الةل جلا ظفل هللا:

رج. لحم يف هيلإ فاضم انو: . ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : انبسح
.(ُ هللا كَبْسَح :(َّنإ لثمو

. بصنو ديكوت فرح نإ:
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نإ مسا : بسح

رج. لحم يف هيلإ فاضم : فاكلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم نإ ربخ الةل جلا ظفل هللا:

.( لجر نم كُبْسَح ٌلجر لثم:(خلاٌد يف حاًلا وأ اًتعن - بسح – عقتو -
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم خلاد:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : لجر

لحم يف هيلإ فاضم فاكلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم تعن بسح : كبسح
مسا نأ فورعملا "،و كيفاك " ىنعمب لعاف مسا وه قتشمب ةلوؤم انه بسح رج.
؛ اًصيصخت وال اًفيرعت ةفاض نماإل بستكي مل هلومعم ىلإ فيضأ نإ لعافلا

." ةركنلل اًتعن اهعوقو حص كلذلو
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نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم زييمت : لجر ، دئاز رج فرح نم : لجر نم
. دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ
.( بيطخ نم كبسح خلاد ىلإ تعمتسا ): لثمو

. لعافو لعف : تعمتسا
. عمتساب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج خلاد: ىلإ

لحم يف هيلإ فاضم فاكلا ،و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم حلا بسح : كبسح
رج.

. ةردقم ةحتفب بوصنم زييمت بيطخو ، دئاز رج فرح نم : بيطخ نم
، مضلا ىلع ىنبُتف ، ىنعم ال اظفل ةفاض نعاإل " بسح " عطقنت د-نأ

اآلةيت: عقاوملا عقتو
.( ُبْسَح ٌبلا ط رضح لثم:( يف حاال وأ اتعن -

. لعافو لعف : بلا ط رضح
عفر. لحم يف مضلا ىلع ينبم تعن : بسح

.( بسح خلاد ءاج ): لثمو
. لعافو لعف خدلا: ءاج

. بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم :حلا بسح
.( بسحف تاياور ثالث تأرق ): لثم ءافلا ب هنارتقا طورشب أدتبم -

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم دئاز فرح ، ظفللا نييزتل : ءافلا
. فوذحم هربخو عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم أدتبم : بسح

." ءورق ثلاالثم بسح " ريدقتلا و
حاال وأ اتعن عقتو نم"طق"، اعرف تسيل ":و بسح " ىنعمب مسا : طقف

. لعافو لعف : بلا ط رضح .( طقف بلا ط رضح ): لثم
لحم يف نوكسلا ىلع ينبم تعن طق: ، دئاز فرح ظفللا نييزتل ءافلا : طقف

عفر.
. لعافو لعف خلاد: رضح .( طقف خلاد رضح ): لثمو

لحم يف نوكسلا ىلع ينبم طق:حلا ، دئاز فرح ظفللا نييزتل ءافلا : طقف
بصن
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يبدأ قحلم
ةيبد األ نونفلا ضعب

--------------------------
ةيوقتلا ةظعوملا

: ةظعوملا موهفم وأال:
نيوعدملا ب لوصولل يعادلا اهمدختسي تاملك ةعومجم ةيوقتلا ةظعوملا

تاونق ىدحإ يهو ، رشلا مهنع دعبيو ريخلا سانلل مدقي نسح كولس ىلإ
ةيوقتلا ةظعوملا دعتو . ناسن اإل ةيوس عفر لجأ نم تذختا يتلا ليصوتلا
لئاسو نم ةليسو ناسن اإل اهذختا دقف , روصعلا مدقأ ذنم األبد زئاكر نم

روصعلا مدقأ ذنم ناسن اإل ئتف امو ةيباجي اإل ميقلا األخالقو ىلإ ةوعدلا
ةيلا خ ةفيظن ةايح لجأ نم ريخلا لبس كولس ىلإ ناسن اإل هاخأ وعدي وهو
و نيدشرملا و ءايبن األ ةايحل حفصتملا ،و يميقلا و األخاليق صوكنلا نم
وعدت يتلا ةيوقتلا ةظعوملا ىلع زكرتت مهتاوعد مظعم نأ دجي نيحلصملا
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نع ءاهتن واال هرماوأب رامتئ واال ىلا هللاعت ةعاطو رشلا كرتو ريخلا لعف ىلإ
لعجو كلذل ميركلا نآرقلا هبن دقو ، ميقتسملا هطارص مازتلا و هيهاون
ميهاربإو سيردإو حونو مدآ ةوعدف ، ةطقنلا هذه لوح روحمتت هتوعد

- مهيلع الهم سو ىلا هللاعت تاولص - ءايبن نماأل مهريغو دمحمو ىسومو
دقف . ميقتسملا هطارص كولسو ىلا هللاعت ديحوت اهماوق ةيوقت ةوعد يه
ةشحاف لا لعف نع ءاهتن لال هموق طول اعدو ىلا هللاعت ةدابعل هموق حون اعد
هللا ةدابعل هموق ىسوم اعدو مانص األ ةدابع كرتل هموق ميهاربإ اعدو

ليئارسإ ينب فارخ يده أل تئج الم الةوسلا صلا هيلع ىسيع لا قو ىلا عت
ناسن اإل رفوي ملو ، نيملا علل ةمحر الم الةوسلا صلا هيلع دمحم ءاجو ةلا ضلا
اال تاح اإلصال ليصوت ليبس يف هجلو المإال كلا نم سنج وأ عون يأ

صوكن هيف ثدحي رصع لك يف ناسن اإل هيخأ ىلإ ةينيدلا و ةيعامتج
خالل نم هحئاصنو ةظعاوم ناسن اإل لصوأ دقو يناسنإو يعامتجا

يبدأ سنج ىلإ ةيعامتج اال ةظعوملا تلوحت دقو ةيبد األ سانج األ فلتخم
ىتحو ةيم اإلسال ةوعدلا روهظ دعب ًاينيدو ةيلهاجلا يف ًايعامتجا زيمتم

ةملسأ نأ سانلا كردأ نأ دعب ًاينيد ةظعوملا ىلإ هاجت اال رثك دقو اذه انموي
، سوفنلا بيذهت وه رشلا ىلع ءاضقلا و فارحن اال لبس حيحصتو نوكلا

ةظعوملا و ةمكحلا ب ىدهلا ىلإ ةوعدلا اإلسالم تايولوأ سأر نأو امك
تلا زامو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هللا لوسر اهأدب يتلا ةنسحلا

و تاداشر نماإل ةعومجم يه ةظعوملا .و اذه انموي ىتح ةرمتسم
اهل ضرعت فقاوملا نم فقوم وأ يرظن لكش ىلع مدقت يتلا حئاصنلا

ت نوكي دقو مهعبت نم وأ ماركلا هتباحص وأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا
و ةظعلا وأ ةربعلا ذخأو هيلع قيلعتلا و ًايوبن ًا ثيدح وأ رقآةين ةيّا الةو
هيلإ تفتلي مل نإو ثيدحلا انبدأ يف ضيرع ظعاوملا بابو هنم ةمكحلا
مدختسا ميركلا نّارقلا ناك دقو ثيدحلا و ميدقلا يبرعلا لألبد اوخّرأ نم
ةعيبطلا رهاظم نم هلوح ام يف ركفتي هلعجت ناسن لإل ةظعومك ةعيبطلا

ب ةظعوملا )و ....خلا راهنلا و ليللا الف تخاو ضر واأل تاومسلا قلخ يف (نإ
و راهنلا و ليللا الف تخاو ضر واأل تاومسلا قلخ يف (نإ ةمكحلا

دراإل ليبس يف ظعولا لئاسو لك ظاّعولا مدختسا اذكهو (.......... كلفلا
ةظعوملا نوي و برتلا و نوركفملا و ءاملعلا مدختساو باوصلا ةداج ىلإ ناسن

و لدعلا و ريخلا و قحلا قيرط ىلإ مهداشرإو سانلا ةياده يف ةيوقتلا
نييوقتلا ظاعولا نم ةريبك ةعومجم نم روصعلا نم رصع ولخي وال ةبحملا

نم حرفلا و ءازعلا تويبو دجاسملا يف سانلا نيب مهتدام نوثبي نيذلا
. يرصبلا نسحلا لا ثمأ
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: ةيوقتلا ةظعوملا عاونأ : ايناث
: مضتو ةينآرقلا ةيوقتلا ةظعوملا -1

رشابملا ظعولا أ-
لثملا ب ظعولا ب–
ةصقلا ب ظعولا ج–

نوكلا و ةعيبطلا آبالء ظعولا د–
رانلا نم ريذحتلا ب ظعولا ه–

. ةنجلا ب بيغرتلا ب ظعولا و–
. يوبنلا ثيدحلا ب ةيوقتلا ةظعو 2-لام

. براجتلا ب ةيوقتلا ةظعوملا -3

يبدأ قحلم
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ةعونتم ةيبدأ نونف
----------------

ةياورلا و ةصوصق واأل ةصقلا

لا يخلا و عقاولا رحس ةصقلا وأال:
األ ىلإ هلزنأ مث هتنج يف هنكسأو ىلا هللاعت هقلخ ذنم ناسن اإل حبصأ دقل

و ةايحلا تايدحت عم هعارص تزربأ يتلا نوكلا ةصق ءاوح هتجوز عم ضر
حاورأ توهتسا ناسن اإل هيخأ عم ناسن اإل عارص ةصق نأو امك ةعيبطلا
مهتايحب رم ام ءانب هباآلءابلأل يكحي ٍّنفك ةصقلا تزربف نيرخ اآل راكفأو
ًاجذاس ًانف ةميدقلا ةصقلا ترهظأو تاعارصو تاديقعتو الت دبت نم
تارماغم تزربو ةراضحلا تاباجتسا نع ًارصاق ًايعو لّثم ًايداع ًاطيسب

ةحنجأ ىلع تراطو عقاولا نم تقثبنا ةيروطسأو ةقراخ الم حأ مهل لا جر
هتاروطتب ثيدحلا رصعلا نكلو ، ةطبحملا تابغرلا ضّوعت تارايخلا

الهتاال دبتو عقاولا ربس ىلإ ةيروطس نعاألحالماأل ثيدحلا لوح ةيملعلا
كشال ىضتقا ةيعوضوم نيعب عقاولا ىلإ رظني ديدج يعو أشنو ةيعامتج

قسنيو تارايتخ اال زربي ديدج ينف بولسأب عقاولا روصي ًاديدج ًايلا مج ً
ًاينف ًاصصق ناسن اإل مسري ثيح ًايقطنم ًاطبر اهضعب طبريو ثادح األ نيب
ىلع دمتعي ًاثيدح ًاينف ًءانب ةصقلا رصانعل ميقيو عقاولا ب هتق خاللعال نم

. لوصأو دعاوق
: ةصقلا فيرعت : ايناث
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عو ناسن اإل كولس ءيضت ةركف بتاكلا اهيف دسجي ةيناسنإ ةبرجتل ةياكح
نم كلذ ةيدأتب صاقلا اهيف موقي ، ةايحلا و نوكلا و عقاولا و عمتجملا ب هتق ال

ةنيابتم عئابطب نوزيمتي نيذلا صاخش األ ثيداحأو ثداوحلا درس خالل
، ةنيعم فورظ يف

اهيف لخادتت رثكأ وأ صخش اهيدؤي ةليلق ثادحأ ةعومجم وأ ةثداح يهف
ًابناج بتاكلا اهيف ءيضي قاللئ نييوناث صاخشأب ةسيئرلا ةيصخشلا

يصصقلا لمعلا لوط يف ةطسوتم يهو لطبلا ةيصخش نم ًادودحم
و ةيعقاولا ةايحلا نم ةروص ضرعت ةيرثن نوكت نأ اهيف طرتشيو هبعشتو
. ريبك بيصن انتايح يف اهلو اهفطاوعو ةيناسن اإل سفنلا تاجلخ اميس ال

ةثيدحلا و ةميدقلا ةصقلا نيب قرفلا : ثاثلا
ثادح يفاأل ةثيدحلا و ةميدقلا ةصقلا نيب قرفلا -

: ةميدقلا ةصقلا آ-
ةبيرغلا و ةفيرطلا ثادح األ راتخت -

قيوشتلا يف ةبارغلا و ةفارطلا ىلع دمتعت -
اال هيف رثكيو يببسلا طبارتلا نع ىلختي ًايوفع ًادرس ثادح األ اهيف درست -

رارقتس
: ةثيدحلا ةصقلا ب-

ةيعقاولا ةيداعلا ةايحلا نم ثادح األ ذخأت -
يلخادلا ملا علا فشكيو بتاكلا ةركف نع ربعي ام ثادح نماأل راتخت -

لطبلل
طبارتمو قسنم ينف قسن يف ثادح األ بتاكلا عضي -

: تايصخشلا يف ةثيدحلا و ةميدقلا ةصقلا نيب قرفلا
ةميدقلا ةصقلا آ-

ةبيجعلا و ةبيرغلا ثادح األ ضرعل ةيطم ةيصخشلا -
ةقراخ تاردق لمحت يناسن اإل اهمجح نم تايصخشلا جرخت -

ةليحلا و ةأرجلا و ةعاجشلا يف ةقلطملا ايلعلا َلُثُملا تايصخشلا سبلت -
ثادح واأل عفاودلا فشكو ليلحتلا نع تايصخشلا ينغتست -

: ةثيدحلا ةصقلا ب-
ةيداعلا ةايحلا نم تايصخشلا بتاكلا راتخي -
ةفولأم مهعئابطو تايصخشلا هذه تامس -

خال نم ةئيبلا و ةايحلا عم اهلعافت فشكيو تايصخشلا هذه بتاكلا للحي -
ةصاخلا اهعئابط ل

: راوحلا يف ةثيدحلا و ةميدقلا ةصقلا نيب قرفلا
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: ةميدقلا ةصقلا آ-
يداع كالم ةميدقلا ةصقلا يف راوحلا -

ًاجذاس ًاطابترا ةيصخشلا و ةثداحلا ب راوحلا طبتري -
ًاينف ًارود راوحلا يدؤي -ال

تايصخشلل ةمئاه تامس زربي راوحلا -
تايصخشلل يلخادلا قمعلا راوحلا فشكي -ال

اهديقعتو ثداوحلا روطت يف راوحلا دعاسي -ال
: ةثيدحلا ةصقلا ب-
هباشتم كالم انه راوحلا -

ًاكباشتم ًاطابترا تايصخشلا و ثداوحلا ب طبتري راوحلا -
ًاينف ًارود راوحلا يدؤي -

تايصخشلا مسر ىلع دعاسي راوحلا -
تايصخشلا عابط مالحم راوحلا فشكي -

اهديقعتو ثداوحلا ريوطت يف راوحلا دعاسي -
: ةصقلا عاونأ : اعبار

وأ ناويحلا ناسل ىلع ىورت ةفلتخم ةريغص ةصق وهو : لثملا ةصقلا -1
ةليلك يف عفقملا نبا ىور ام لثم نم يقلخ فده ىلإ ىمرتو دامجلا

يرجه (901) هاش برع نبا ؛وأ مغابلا و حداصلا يف ةبراهلا نبا وأ ةنمدو
دقو ةروهشملا هلا ثمأ يف يسنرفلا ( نيتنوف وأ(ال ءافلخلا ةهكاف هباتك يف

األ اذه ضعب يقوش دمحأ رعاشلا مظن دقو ًارعش ءيجيو ًارثن لثملا ءيجي
. ميلعتلل لا ثم

تاقولخم نع يكحت اهنأ يف لثملا نع فلتختو : ةفارخلا ةصق -2
يورت دقو نيكاسملا وأاألوالد نيبيطلا سانلا دعاست ةفيطل ةريغص

اإل ىنبل ىدست يتلا ةليمجلا لا باألمع صتخت اهنكلو ةرحسلا و نجلا لا معأ
( غابصلا ةلقع ال)و( يردناس ) ةياكح لثم ةقراخلا ىوقلا اذه نم ناسن
هذه نم ضرغلا سيلو ةليلو ةليل فلأ يف ةدوجوملا صصقلا نم ريثكو

لا. لألفط ةببحم يهو ةيلستلا و لا يخلا ةبعادم نكلو ةظعوملا تافارخلا
اهيف مزتلت ال ةليختم وأ ةيقيقح ثداوح وأ ةثداح يهو : ةياكحلا -3

اال ريثك عونلا اذهو هل رطخي امك ناسن اإل اهصقي لب ةصقلل ةينفلا دعاوقلا
اوَأر امع ةريثك تاياكح نووريف ةداتعملا مهتايح يف سانلا هلوادتي راشتن

ربتعت و هديري ضرغل اهقلتخي وأ ةياكحلا مهضعب ليختي دقو اوعمس امو
. ةياور وأ ةينف ةصق لكل يرقفلا دومعلا ةياكحلا

ةصاخ ةثداح روصت ةريصق ةصق يه : ةريصقلا ةصقلا وأ ةصوصق 4-األ
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: ناعون يهو ةيروعش حةلا وأ ًانيعم ًافقوم وأ
األ دحأ نع ردصي ابيرغ عفال وأ ايناسنإ ىنعم لمحت : ثدح ةصوصقأ أ-

تاضقانتو ناسن اإل عئابط تاقرافم هيف فشكيو بتاكلا هضرعي صاخش
. عمتجملا و ةايحلا

بتاكلا زكري ثيح اهيف هتكرحو ثدحلا نأش لقي ثيح روص: ةصوصقأ ب-
يف ريثي امو ةايحلا ،وأ ةئيبلا وج فشكي يذلا يصصقلا ريوصتلا ىلع

اهيف زكري ةايحلا نم ًابناج روصت ةصق يهو . رعاشم نم لطبلا حور
لك اهعوضوم لمشيو دوصقملا نع ديزي وال درطتسي فال ةركف بتاكلا

. ةيناسن اإل ةايحلا يحاون
يه: االتخالف هجوأو ماعلا اهلكيه يف ةياورلا نع ةصقلا فلتختو

. ةحلملا ةرورضلا اهيضتقت ال تايصخش اهيف دجوت 1-ال
ب يحضي نأ نود نكمم تقو رصقأ يف متي ةريصقلا ةصقلا يف لمعلا -2

. ةصقلل يلا علا ريثأتلا
اهيلع طغضتو ةريصقلا ةصقلا اهمدقت ةدحاو ةفطاعوأ ةدحاو ةركف كانهو

ةمث. اهوحن اهتعشأ لك طلستو
ةملك اهنم تفذح اذإ ثيحب ةصقلا يف ةيرورض ريغ ةملك دجوت 3-ال

. ىنعملا لتخا
رمت يتلا ةريثكلا براجتلا نم دبال ةجلا عملل تريتخا ةدحاو ةبرجت كلا نه

. ةايحلا يف ءرملا ىلع
. اهريغ دقع يف ةلخادتم ةدقعلا وال ًادقعم اهلكيه سيل -4
. بولطملا ريثأتلا لصحي ىتح زيجو نمز يف ةداع أرقت -5

اهنم. ةياغلا يهتنت امنيح ةصقلا يهتنت -6
ءادتب يفاال رشنت وأ طسبت ال اهلوأ عم ةمجسنم ةصقلا ةياهن -7

ةيكيس ال كلا ةاسأملا يف ةيرورضلا تادحولا ةداع ةريصقلا ةصقلا عبتت -8
دحاو ناكمو دحاو تقو ديدش طغضلا ف اذه ىلعو لمعلا و ناكملا و تقولا

. دحاو لمعو
نكمي وال اللاهب خإ ريغ نم ةنقتملا ةريصقلا ةصقلل ةفاض اإل نكمي 9-ال

. اهداسفإ نود اهنم ءزج يأ فذح
اإل ليبس يف ةياغلا و مامته باال يحضن نأ نود ةعرسب ةصقلا صقت -10

. زاجي
( صاخش واأل لمعلا و ةئيبلا ): رصانع ثالةث طرتشت ةريصقلا ةصقلا نأ عمو

. ةصق لك يف مامته اال عضوم وه طقف اهدحأف ،
األ ةرقفلا لدت نأ بجو ًادج ةعيرس يةر صقلا ةصقلا يف ةكرحلا تناك املو
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ةئيبلا ): بتاكلا مامتها عضوم نوكيس ثلاالةث ةصقلا رصانع يأ ىلع ىلوأ
.( تايصخشلا وأ لمعلا وأ

ةبيرغ تايصخش يف مامته اال رصحي تايصخشلا ب متهت يتلا ةصقلا يفو
ةيصخشلل لعجي نكلو لمعلا وأ ةئيبلا فلؤملا ىسني ال امنيب ةفولأم ريغ

لمعلا مسري امنيب ناكملا ب متهي ةئيبلا ب متهت يتلا ةصقلا يفو األلو رهظملا
ءيش لك ىلع اذه يطغي لمعلا ةصق يفو ًافيفخ ًامسر ةيصخشلا و

ًادج(ققج) ةريصقلا ةصقلا -5
زكرم لكشب ربعت ةليلق تاملك ةعومجم يهو ( يروتس تروش ) ىمسي ام وأ

رطس األ ةسمخ زواجتت وال دهشم وأ ةربع وأ ةثداح نع
ددعتت رشبلا ةايح نم ةديدم ةبقح لوانتت ةليوط ةصق يه : ةياورلا 6ــ

ثادحأ ىلإ يصصقلا لمعلا بعشتي ثيح مهعئابط عونتتو صاخش األ اهيف
ةعيبط خالاهل فشكتتو كباشتتو ةماعلا ةايحلا ثادحأ يف لخادتت ةريثك
ريصم يف ةمكحتملا لماوعلا و ةئيبلا و ةايحلا و سانلا ب صاخش األ تاق عال

وأ ةيعقاولا ةايحلا نع ةديعب ةروثنم وأ ةموظنم ةيلا يخ يهو تايصخشلا
و يعادب اإل بولس األ تاذ بئارغلا و بئاجعلا ب ةئيلملا ةيلا يخلا ةصقلا يه

ملعلا بئاجعو لا واألطب ناسرفلا صصق يورت يتلا حماجلا لا يخلا
. راحبلا بئارغو

: ةينفلا ةصقلا رصانع - اسماخ
يه: رصانع ةعومجم ىلع ماع لكشب ةصقلا موقت

بتاكلا اهشيعي يتلا ةيناسن اإل ةبرجتلا ىنعم لثمتو ( عوضوملا ) ةركفلا -1
ةضموب صاقلا ىدل ةركفلا أشنتو ةصاخ ةيؤر خالل نم هتايصخش دحأ وأ

هيعو ال يف هنزتخي صاقلا رظن ةهجو نم ماه يناسنإ ثدح وأ فقوم نم
تاملك ىلإ يلخادلا هلمعم يف لوحتيل ديدج نم هرارتجا ىلإ دوعي مث

لمع لكش ىلع فقاومو ثادحأو صاخشأ يف ةدسجم قرولا ىلع اهلزني
يدؤي ه شاعمو ةسوسحم ةايح ةصقلا يف ريصت ةيصصقلا ةركفلا ،ف ينف
ريرقت نود ثادح األ ىرجمو مهفقاومو صاخش األ كولسب اهانعم بتاكلا

ةرشابمو
( ةكبحلا و ثدحلا ) يصصقلا لمعلا -2

بترت يتلا و ينفلا اهقايس يف ةصقلا اهمدقت يتلا ثادح األ ةلمج وهو
عوضوم لوح ثادح األ هذه رودتو ةنيعم ةجيتن ىلإ يهتني ًاينف ًابيترت

ةايحلا عم هعارص يف ناسن اإل براجت نم ماع
: ةصقلا عوضوم ردصم أ-

يرجت ثادحأب نوموقيو ةبرجتلا عقاو نم الت كشم نوهجاوي صاخشأ -
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ةايحلا قطنم ىلع
اهيف سانلا شيعي نكامأ -

. ةايحلا يف ام ةلكاش ىلع االً وحأ عدبي يذلا لا يخلا -
ثادح لأل رايتخا نم بتاكلا هب موقي ام لثمت يتلا ةكبحلا هجوتتو -

مث نمو ةصقلا اهنم ئدتبت ةمدقم يهي ينف جيسن يف اهعضوو اهقيسنتو
لحلا و جارفن لال دوقت مث مزأتتو ، كبتشتو روطتتو ثادح األ كرحتت

لح) - ةدقع ـ ةمدقم )( ةياهن - طسو - ةيادب نم( ةكبح لك فلأتتو
: ةكبحلا ءانب قرط ب-

: قرطلا هذهو اهئازجأ الف تخاب فلتخت ةعونتم ءانب قرط ةكبحلل
نم ًاينمز وأ ًايببس يصصقلا لمعلا اهب ريسي ثيح : ةيديلقتلا ةقيرطلا -1

( حورلا ةدوع ) ميكحلا قيفوت ةياور اهلثمي ةياهنلا ىلإ طسولا ىلإ ةيادبلا
لطبلا ىلع قبطت ةمزأ ) طسولا نم قلطنت يتلا : ةثيدحلا ةقيرطلا -2

وا تايركذلا و تايعادتلا ب هيعو ال رجفنيو عقاولا نع لصفنيف هحور قزمتو
اهلثمي ةياهنلا ىلإ اهعفدتو ةمز األ رسفتف ةيادبلا اهربع يتأت يتلا ألحالم

رمات ايركزل ( ليللا رخآ جلث ) ةصوصقأ
ةيادبلا ىلإ ريثم فقوم نم ةياهنلا نم قلطنت ُافلخ فطخلا ةقيرط -3

فسوي ةياور اهلثمتو فقوملا اذه ىلإ تدأ يتلا فورظلا و ثادح األ ضرعت
( كوشلا عرزن ال نحن ) يعابسلا

ةياور يف امك تايصخشلا نم ةعومجم خالل نم ثدحلا ةياور ةقيرط -4
، ظوفحم بيجنل ( راماريم )

ةكبحلا يف ثادح األ ضرع لا كشأ ج-
لا: كشأ ةكبحلا يف ثادح األ ضرعلو

ريمضب مهنع ثدحتيو هصاخشأ كولس بتاكلا دصري : رشابملا درسلا لكش -
لكيه نيسح دمحمل ( بنيز ) ةياور اهلثمي خرؤملا عنصي امك بئاغلا

ملكتيو لطبلا ةيصخش بتاكلا صمقتي ثيح : ةيتاذلا ةمجرتلا لكش -
دبع ميلحلا دبعل ( يدلو لجأ (نم ةياور اهلثميو ( ملكتملا ريمض ) هناسلب

هللا
و لئاسرلا ربع ثادح األ بتاكلا ضرعي ثيح : تاركذملا و لئاسرلا لكش -

اهلثمي يصصقلا لمعلا ةلمج اهعومجم فلؤيو لطبلا اهبتكي يتلا تاركذملا
ميكحلا قيفوتل ( فاير يفاأل بئان تايموي ) ةياور

هتايركذو الهم حأو هتاروصت خالل نمو : هلخاد نم لطبلا ريوصت لكش -
ثادحأ نم هيف نزتخا ام دصريو لطبلا نادجو يف بتاكلا صوغي ثيح

نم ًارايت اهنم يرجي لطبلا يعو ال يف ةينف ةذفان صاقلا حتفي مث ةيسفن
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نامزلا ىش تيال عونلا اذه يفو يلخادلا راوحلا ربعاألحالمو تايعادتلا
مكحي ثيح يلقع قطنم بال يصصقلا لمعلا يرجيو ناكملا مالحم بيغتو
و ةيتاذلا يف قرغتف ثادح األ هذه دقعي يذلا روعش لاال قطنم ثادح األ

ظوفحم بيجنل ( لينلا قوف ةرثرث ) ةياور اهلثميو ضومغلا
: ناعون ةكبحللو د-
: ةمكحم ةكبح -1

جردتم دحاو طخ ىلع ريست ةمح تمال ةطبارتم ثداوح ىلع موقت
ريغتت دقو لحلا ىلإ ردحنت مث ةورذلا غلبت ىتح ًائيشف ًائيش ةكباشتم

يف امك ةدحاو ةطقن يف يقتلتل دوعت اهنكلو تايصخشلا ددعت عم طويخلا
ظوفحم بيجنل ( بارسلا ) ةياور

: ةككفم ةكبحو -2
يهف ، ةيببسلا طبارب ةطبارتم ريغ ةددعتم ًاثادحأ خالاهل نم صاقلا دروي
يف يرجت اهنأ إال اهنيب عمجت ال ةقرفتم تايصخشو فقاومو ثداوح

ظوفحم بيجنل ( قدملا قاقز ) ةياورك دحاو نامز وأ دحاو ناكم
: تايصخشلا -3

هحم مال بكريو ينفلا بتاكلا لا يخ هعنصي ناسنإ يه ةيصصقلا ةيصخشلا
نييعقاو صاخشأ نم اهدمتسي رصانع نم ةيعامتج واال ةيمسجلا و ةيسفنلا
اهعنصي يتلا ةيصخشلا هذه بيكرتل همدقيو هتايح نم ًابناج راتخي دقو

نوكي نأو اهضرع ديري يتلا ةيصخشلا داعبأ بعوتسي نأ بتاكلل والدب امك
، ةفلتخملا فورظلا يف اهب موقت نأ نكمي يتلا لا األمع ريوصت ىلع ًارداق

اهفورظو اهتعيبط قطنمب كرحتي يك ةيصخشلل ةينفلا ةيرحلا كرتيف
راكفأو ءارآب هتايصخشو هلا طبأ صاقلا لقثأ اذإف ، يصصقلا لمعلا ةعيبطو

هتايصخش مسرب ىنعي حجانلا صاقلا ؛و ًاجوجمم هلمع حبصأ مالةمئ ريغ
فشكو فورظلا عم اهلعافت ليلحتو يلخادلا اهملا ع ةءاضإ خالل نم

كانهو تايصخشلا هذه كولسب ةمكحتملا ةيعيبطلا و ةيعامتج اال عفاودلا
تايصخشلا مسرل ناتقيرط

سفن ةءاض إل ةرشابم لئاسو صاقلا مدختسي ثيح : ةيليلحتلا ةقيرطلا أ-
ثادحأ هاجت االهت عفناو هراكفأو ةيسفنلا هلا عفأ دودر حرش خالل نم لطبلا

ةايحلا
ذإ ةرشابم ريغ لئاسو صاقلا مدختسي ثيح : ةيليثمتلا ةقيرطلا ب-

هثيداحأو هتافرصتو هتافارتعا خالل نم ةيسفنلا هتقيقح لطبلا فشكي
فرعتيف لطبلا ةيصخش نع ةصقلا يف ىرخ األ تايصخشلا ثدحتت دقو
ةيصصقلا هتبرجت ضرع يف نيقيرطلا بتاكلا مدختسي دقو ئراقلا اهيلع
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لمعلا تايصخشو هللا دبع ميلحلا دبعل ( يدلو لجأ (نم ةصق يف امك
وأ ًادحاو ًانول وأ ةدحاو ةفص لثمي يذلا حطسملا طيسبلا اهنم يصصقلا
و ناوضر ديسلا ةيصخش لثم اهتياهن ىلإ ةصقلا لوأ نم ةدحاو ةفطاع

عماأل لعافتملا يمانلا قد عملا اهنمو قدملا قاقز ةياور يف شيورد خيشلا
يف ولحلا سابع ةيصخش لثم اهعابط بناوج بلغأ رهظت يتلا ثادح

يليلخلا ناخ يف فكاع دمحأو قدملا قاقز
صاخشأ هيف شيعي يذلا يعيبطلا وأ يعامتج اال طسولا يهو : ةئيبلا -4

لا معأب نوموقي ثيحب مهب برطضتو ةايحلا ثادحأ مهبذاجتت ةصقلا
ناعون ةئيبلا هذهو طسولا اذه فورظب رثأتت

هعبطو ناسن اإل ةايح فيكت تارثؤم نم هيف امو يفارغجو يعيبط األلو:
اهتارثؤم ةيرحبلا ةئيبللف ، هتايصخش طوطخ مسرتو هشاعم لبس ددحتو

ةياور يف امك رحبلا ب مهتايح ةقلعتملا صاخش األ ريصم يف ةصاخلا
تايصخشلا يف اهريثأت ةيودبلا ةئيبللو ةنيدملا ةايحل ( ةفصاعلا و عارشلا )

يليجعلا الم سلا دبع صصق تايصخش يف امك
اال ةقبطلا و ةفرحلا و ةرس واأل نكسملا لوانتي يعامتجا : يناثلا عونلا و
عماآل ةيناسن اإل تاق ال وعلا تايصخشلا اهاقلتت يتلا ةيبرتلا و ةيعامتج

كلذ لثميو نكسملا نم ةيصخشلا ىلع الل دتس اال نكمي ثيحب نيرخ
ةئيب ةفرعم صاقلا ىلع انه نمو ظوفحم بيجنل ( نيرصقلا نيب ) ةياور

اهطيحم يف هلا طبأ كيرحتو اهريوصت نسحي ىتح يصصقلا هلمع
هذه مهأو خالاهل نم ىدؤت ةيريبعت ةقيرط ةصق لكل : ينفلا ريبعتلا -5

قرطلا
موقت يتلا ثادح األ ءارجإ يف بتاكلا اهدمتعي ةقيرط يهو : درسلا ةقيرط
اذإف ، اهنيو توال يناعملل مالةمئ ةحضاو ةفيفخ ةلهس ةغلب تايصخشلا اهب

تلشف ةيبد ةلااأل قملا ةغلك ةصقلا ةغل ريغ ةغل هتايصخش صاقلا لمح ام
ميكحلا قيفوت امأ روميت دومحمو نيسح هط دنع ثدح امك مهصصق
ةقيرط ناتقيرط درسلا يفو ةلهس مهتغل تناك دقف سيردإ فسويو

يتاذلا درسلا ةقيرطو بئاغلا ريمضب جراخلا نم ثداوحلا درست ةرشابم
ملكتملا ريمضب

بناوجو فقاوملل دهاشم مسر ىلع دمتعت ةقيرط يهو : فصولا ةقيرط
تايصخشلا يرتعت يتلا ةيسفنلا حلااالت فصوو اهيف يرجت يتلا ةئيبلا

يف فصولا يتأي نأ بجيو نوعرطصيو نولمعي مهو مهتآيه ريوصتو
وجل ءيهي ًاربعم ًازكرم نوكي نأ هيف ضرتفيو بسانملا هلا جم يفو دصق

خال نم فصولا نوكي نأ بجيو ةيسفنلا اهداعبأ حضويو ثادح األ ةكرحل
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عمسيو هتايصخش نيعأب ءايش األ بتاكلا ىري ثيح تايصخشلا ساوح لا
يصصقلا لمعلا ب فصولا جزتميف مهيديأب اهسمليو مهناذآب تاوص األ

ثادح لأل ًاكرحم ًارصنع حبصيو
ةنسلأ ىلع كالم نم رودي ام ىلع دمتعت ةقيرط يهو : راوحلا ةقيرط ج-

ريس نم بناوج ةءاض إل كلذو ثادح واأل فقاوملا هضرفت اميف تايصخشلا
يف ضرتفيو اهنع ةمجانلا لا األعف دودر وأ اهل عفاودلا حيضوتو ثادح األ

ًاضرف اهيلع ضرفي نأ نود ًايوفع ًاطابترا تايصخشلا ب طبتري نأ راوحلا
لعجي أال بجيو امك امهنيب لخدي وال هلا طبأ ةغلو هتغل نيب صاقلا لصفيف

يف إال مهفت ال ةيماع ةغل وأ مهلوقع نم ربكأ كالًام نوقطني مهلا طبأ باتكلا
. ةيلحملا ةئيبلا

ةلا قملا
اهرصانعو اهفيرعت وأال:

نم اهبتاك اهيف جلا عي طسوتم لوط تاذ ةيرثن ةعطق ةلا: قملا فيرعت أ-
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وأ عامتج وأاال وأاألبد ملعلا تاعوضوم نم اعوضوم هرظن ةهجو
.......... ةسايسلا

.( ةطخلا ـو بولس ـواأل ةداملا ) ةلا قملا رصانع ب-
ةلا قملا بتاك ديري يتلا تامولعملا و قئاقحلا ةلمج يهو : ةداملا -1

اهتحص ةلا قملا يف ةديجلا ةداملا طورش نمو ئراقلا ىلإ اهميدقت
عفانلا ديدجلا هل مدقتف ئراقلا لقع ينغت ثيح اهُتّدجو اهترازغو اهقدصو

ةدامب طرتشيو اهيلع ةلا قملا موقت يتلا قئاقحلا و فراعملا و راكف نماأل
و ريثأتلا ثيح نم ةعنقم ضقانتلا و طلغلا نم ةئيرب نوكت نأ ةلا قملا

. ةدئافلا و ّةدجلا و ةفارطلا
األ داريإ ةقيرطو ، بتاكلا اهراتخي يتلا ريبعتلا ةقيرط وهو : بولس 2-األ

نم هب يشميو ئراقلا ديب ذخأي ثيح ، اهضرعو اهقيسنتو اهبيترتو راكف
فلتخي باتكلا بيلا سأو ؛ حيرم عنقم يقطنم لسلست قفو ىرخأ ىلإ ةركف

الدب ةلا قملا بولسأ نكلو ، عونتت ةيريبعتلا مهقئارطو ، ضعب نع اهضعب
. ضومغلا و فلكتلا نع دعبلا و حوضولا و ةلوهسلا ب فصتي نأ

وأ ةيملع ) ةيعوضوملا ةلا قملا يف ةحضاو زربت يتلا يهو : ةطخلا -3
ةلااأل قملا ررحتت دقو ، اهبلا قو ةلا قملا لكش اهيطعتف ( ةيركف وأ ةيعامتجا

. اهمزتلت فال ةطخلا نم ةيبد
؛ ةمتاخلا و ضرعلا و ةمدقملا ىلع ةطخلا موقتو

، هعوضوم مامأ قيرطلا بتاكلا دهمي ةلا،اهب قملا ةحتاف يهف : ةمدقملا امأ
ئراقلا نيعتو عوضوملا ب لصتت تايه ي دبلا وأ تاملسملا نم ةفئاط مدقي ذإ

، ةفثكم ةزجوم نوكت نأ ةحجانلا ةمدقملا صئاصخ نمو هل. ؤيهتلا ىلع
ةلا قملا ّبل وه يذلا ضرعلا ىلع ىغطت يكال لوطت فال ةريصق نوكت نأو

. اهتياغو
ىلإ هراكفأو هءارآ بتاكلا مدقي هيفو ةلا، قملا رهوج وهف : ضرعلا امأو

لك عفشي دقو ، ئراقلا عانقإ يف اهيلإ جاتحي يتلا نيهاربلا و األةلد بناج
، لسلستلا نسح حجانلا ضرعلا تافص نمو . دهاوشلا و ةلثم باأل كلذ

اصيخلت ضرعلا دعب يتأتو : ةمتاخلا و لا االقتن فطلو ، بيترتلا ةعاربو
نم هئانثأ يف درو امل اديكأتو ضرعلا يف ءاج امل اعراب ازجوم

و قبس امب ريكذتلا اهتمهم ،ألن ةمتاخلا يف ديدج .ْذإال فقومو ءارآ
. ئراقلا نهذ يف هتيبثت

ةلا: قملا عاونأ ج-
رئاس نيب ةرادّصلا ناكم تلتحا نأ دعبو ، ترشتناو ةلا قملا ترهدزا نأ دعب

، اهرصح بعصي ىّتش تاعوضوم اهيف نولوانتي اهباّتك حار ةباتكلا سانجأ
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امو ةلا، قملا هل تّدصت إالّ ةيناسن اإل ةفاقثلا بناوج نم بناج نم امف
كلذك ، هنوؤش نم انأش تجلا عو هتضاخ إال ةفرعملا نيدايم نم ناديم نم
، ركفلا الت مأتو نادجولا رطاوخو سفنلا تاجلخ ضارعأ ةّيطم تراص

ةلا قملا اهنم ناكف ، اهنومضمل ًاعبت ةديدع اعاونأ ةلا قملا تبعشت اذكهو
ىلع لوقلا رصتقنسو كلذ ريغو ةيسايسلا و ةيخيراتلا و ةيبد واأل ةيملعلا

: اهعاونأ مهأ
ةيسايسلا ةلا قملا -1

لودلا ةسايسو مكحلا ماظن يف ثحبلا ك ةيسايس تاعوضوم نع ثدحتتو
، َدهاوشو ًاعاستا ةيعامتج واال ًةقد ةيملعلا ةلا قملا نم برتقت يهو ،

ترشتناو بوعشلا داهج نع ْتثدحت نإ ةيسامحلا ةطخلا نم برتقتو
: اهتامس مهأو تانويزفلتلا و تاعاذ واإل فحصلا يف ًاريثك

ًازفق ركفلا ىلع زفقي يذلا بولس األ ةعرس -1
فيثكتلا خالل نم بولس األ ةوق -2

هتءارجو بولس األ ةَّدج -3
ةلمجو ةملك هتركف نع ريبعتلل همادختسا نسح يف بيد األ ةوق -4

ةيبدأ ةروصو
ةيملعلا ةلا قملا -2

لتهفيم مولعلا ليهست فدهب ةيملعلا تاعوضوملا يف ةيملعلا ةلا قملا ثحبت
ّيملع اهعوضوم نأب زاتمتو ، مولعلا هذه قئاقح ىلع مهع والطال سانلا

قئاقحلا هذه طيسبت ىلإ يمرت اهنأبو ، هاياضق و مولعلا قئاقحب لصتي
دقو ، باتك ةءارق نع ةدحاو ةيملع ةلا قم ينغت دقف ,، ئراقلا ىلإ اهبيرقتو

اهبولسأ امأ ، مولعلا و فراعملا ب دّوزتلا ىلإ هتجاح ّدسي ام ئراقلا اهيف دجي
و ديقعتلا نع اهدعبو اهتلوهسو اهزاجيإو اهحوضوو ةرابعلا ةقدب زاتميف

. فرخزلا و ةعنصلا نم اهّولخو فّلكتلا
لا.ذإ يخ وال لا عفنا ،فال بتكي اميف هتاذ يّحني ةيملعلا ةلا قملا بتاكو

كيرحتو نادجولا ةراثإ ،ال لقعلا ةبطاخمو قئاقحلا لا صيإ هتياغ
زربت ةلا قملا هذه يفو . ةّيعوضوم ةلا قم هسفن تقولا يف يهف ، فطاوعلا
اهدودح اهل ةمتاخو ضرعو ةمدقم مامأ تنأ اذإف ، نوكت ام حضوأ ةطخلا

. نايعلل ةزرابلا
ةلا: قملا هذه فصتتو

ريبعتلا ةقدب أ-
ضرعلا ةيقطنمب ب-

ئراقلا نهذ ىلإ اهلوصو ةعرسب ج-
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لقعلا ةبطاخم اهتياغ د-
ةفاك مولعلا اهعوضوم و-
: ةيبد ةلااأل قملا -3

تسيلو ةيتاذ اهنأب زاتمتو ، اعويشو اعويذ االت قملا عاونأ رثكأ يهو
، هنادجو نونكم نع اهب ربعيو ، هسفن نع بتاكلا اهيف ردصي ةيعوضوم
امأ لا، يخلا دمتعت اهّنأ كلذ ىلإ فضأ واالعفناالت. رعاشملا ولتب نولتتف

، ةعنصلا ناولأب حشوم ظفللا راتخم كبسلا نسح ةرابعلا ليمجف اهبولسأ
فطاوع نم بتاكلا اهيف هثبي امل ىلو األ ةلزنملا ةلا قملا هذه لتحتو

هيناعي ام لك نع ثدحتي سحلا فهرم بيدأ وأ رعاش امإ اهبتاكو رعاشمو
: اهتامس نمو هب رعشيو

بتاكلا رعاشمو سيساحأب ةمعفم -1
االهت يخب ةمختم -2

بتاكلا ةيصخش اهروطس للختت -3
ضحم يبدأ اهبولسأ -4

- ضرعلا – ةمدقملا ثلاالةث( رصانعلا تاذ ةلا قملا جهنم نع ديحت 5-ال
،( ةمتاخلا

فحصلا ىلع رطيست انرصع يف عًايلا ةلا قملا نم عونلا اذه نأش لا زي امو
و يعولا سانلا ىلإ لمحت ةيتوبكنعلا ةكبشلا و زافلتلا و ةعاذ التواإل جملا و
األةم ةناكمو هعمتجم يف ناسن اإل ةناكم ىلع سانلا تفّرع ريخلا و ةفرعملا

سانلل تنيبو لمعلا جهنمو يعولا ب سانلا تحّلسو ىرخ األمماأل نيب
ماعلا يأرلا تدحوو روصعلا رم ىلع هحافك لبسو يناسن األملاإل ةريسم
سانلا دنع يسايسلا و يبد واأل يفرعملا و يفاقثلا ىوتسملا ىقتراف مهل

يف ةدهاشم ةروظنم ةلا قم نيب تعزوتو باتكلا ةءارق سانلل تأيهو
ةكبشلا تعمج دقو فحصلا يف ةءورقمو ةعاذ يفاإل ةعومسمو زافلتلا

ثلاالةث. عاون األ ةيتوبكنعلا
ةيعامتج ةلااال قملا -4

نوؤشو عمتجملا اياضقب لصتي يتايح يعامتجا اهعوضوم ةلا قم يهو
نم ةّيضق جلا عت تحار ْذإ ةيملعلا ةلا قملا نم برتقت دقو سانلا ةايح

وأ جاوزلا وأ ةميرجلا ك عامتج اال مولع نم ملع اهنأ ىلع عمتج لام اياضق
ىلإ اهبتاك رظن اذإ ةيبد ةلااأل قملا نم برتقت دقو ,، ميلعتلا و ةيبرتلا

نود اقيقر انّيه اسم عوضوملا ّسمت ةيتاذ ةرظن يعامتج اال عوضوملا
هذه زاتمتو . ةرابعلا اهيف نيلتو ، بولس األ اهيف ّقريف داصقتساو قيمعت
داريإو ةلثم األ برض نم رثكت اهنأبو يح، ال صإ يدقن عباط تاذ اهنأب ةلا قملا
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ب صتختو . لوانتملا بيرق طّسبم حضاو لهسف اهبولسأ .امأ دهاوشلا
يعامتجا ملعب اهثحب يف ةيملعلا ةلا قملا براقتو ةيعامتج اال تاعوضوملا
ةلا: قملا هذه فصتتو مهشاعمو سانلا رومأ ثحب يف اهدعابتو

اهتاعوضوم قفأ ةعس -1
لا واألثم دهاوشلا ةرفو -2

اهيف دقنلا عويش -3
هريغ ىلع يح اإلصال جهنملا زورب -4

لهس يرطف اهبولسأ -5
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فصولا

. هتافصو هلا وحأ باعيتساب فوصوملا نايب نع ةرابع فصولا : هفيرعت -1
ثالةث: فصولا لوصأ : هلوصأ -2

. ةقيقحلا ىلع فوصوملا يف فصولا نوكي أ-نأ
الةو. طو اذحالةو فصولا نوكي ب-نأ

. باهس واإل ةغلا بملا دودح نع جرخي جـ-أال
: نيمسق ىلإ عجرت ةريثك عاونأ فصولل : هعاونأ -3

.( ةعيبطلا رظانم – ثداوحلا – ةنكم (األ ءايش األ فصو أ-
.( اعم ةعيبطلا و ةروصلا – عبطلا – ةروصلا ) صاخش األ فصو ب-

–اآل ناسن –اإل ةعيبطلا ) رعاشملا و دهاشملا ريوصت : يبد األ فصولا -4
األ صاوخ ريوصت خالل نم ( ةريبكلا ثداوحلا – ةليمجلا آت شنملا راث

: عاونأ هلو ةغللا خالل نم ةيونعملا و ةيسحلا ءايش
.( ةعيبطلا فصو ) ةيلا يخلا تافاض نماإل خلا درجم فصو أ-
اهراوغأ ربسو ةيناسن اإل سفنلا ليلحت ىلإ هجتي : يسفن فصو ب–

لا. يخلا ٍب انيعتسم فوصوملا هاجت بتاكلا سفن سيساحأ هيف جزتمت
فطاوع –آالم– لا (مآ ميقلا و لئاذرلا و لئاضفلل يونعملا فصولا ج–

.( ةليبن
. ايعوضوم اريسفت نوكت يتلا رصانعلا هيف رسفت : درجملا فصولا ف

, ةرشابم اهيناعم تاملكلا يدؤتو لا, واالعفن ةراث اإل فصاولا بنجتيو
حوضولا بولس األ ىلع بلغيو . ةقيقدلا ةيملعلا ليصافتلا ب بتاكلا ينعيو
ثيح نم ايملع افصو فصولا نم نوللا اذه دعيو لا, يخلا ةافاجمو

. يظفللا هبولسأ
يتلا رصانعلا مهأ رايتخا ىلع موقي يبدأ فصو وهو : يسفنلا فصولا امأ

رصانعلا هذه رسفت مث ريثأتلا و لا مجلا ردصم نوكتو فوصوملا زيمت
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نوللا اذه ناك املو , هئاكذو بيد األ جازمب ارثأتم ايلا يخ ً ايفطاع اريسفت
فلتخم ةيواح هترابع تناك . ريوصتلا يف لا يخلا ىلع دمتعي فصولا نم
ةروص لك يف ...)ألن ةيانكو ةراعتساو هيبشت :(نم ةيلا يخلا روصلا

ةباجتسا هنم ىوقأ وه امب هقاحلإ ,وأ هديسجت ,وأ ىنعملا ةيوقتل ةزيم
نوكت ثيحب ةقدلا نم تاملكلا نوكت نأ بجيو لا. واالعفن ةفطاعلا ةوقل

نولو ىنعم نم يدؤت وأ توص نم يكحت امل اقداص ىدص
: ةدع روم أل يبد األ فصولا ةيمهأ يتأتو

. سفنلا عاتم إل ةياغو ةليسوو ةادأ هنوك -1
صاوخ ةفرعم يف ةبغرلا كرحي لا عفناو ةراثإ لماع ربعملا فصولا -2

فوصوملا
و ريوصتلا ) فوصوملا صاوخ زاربإ يف لا يخلا ب نيعتسي هنوك -3

( صيخشتلا
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